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O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (FGV 

IBRE) subiu 4,7 pontos em maio, para 83,4 pontos. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp variou 

0,1 ponto, para 79,7 pontos, interrompendo a sequência de queda iniciada em janeiro de 2021. 

“A recuperação dos últimos dois meses deixa o indicador no mesmo patamar do início do ano. 

A melhora nas expectativas para o mercado de trabalho tem sido influenciada pela flexibilização 

das medidas restritivas e do avanço do programa de vacinação. O cenário para os próximos 

meses parece ser de continuidade dessa retomada, mas ainda de maneira gradual e com alguns 

riscos, em especial, o de novas ondas da pandemia”, afirma Rodolpho Tobler, economista do 

FGV IBRE. 

 

Indicador Antecedente de Emprego 
(Dados de mai/13 a mai/21, dessazonalizados) 

 
Destaques do IAEmp 

Seis dos sete componentes do IAEmp contribuíram de forma positiva para o resultado do mês, 

com a maior contribuição vindo do indicador de Situação Atual dos Serviços, em 2,2 pontos, ou 

47%, para a alta do indicador agregado. Em maio, apenas o indicador de Tendência de Negócios 

da Indústria contribuiu de forma negativa para o resultado.  
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Sondagem do Consumidor - Emprego Local Futuro 1,1

Sondagem de Serviços - Emprego Previsto 0,3

Sondagem de Serviços - Situação Atual dos Negócios 2,2

Sondagem de Serviços - Tendência dos Negócios 1,1

Sondagem da Indústria - Emprego Previsto 0,2

 Sondagem da Indústria - Situação Atual dos Negócios 0,2

Sondagem da Indústria - Tendência dos Negócios da 

Indústria de Transformação
-0,4

Total 4,7

Contribuição em pontos para a variação na margem do IAEmp, por 

componente

O IAEmp é construído como uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do 
Consumidor, tendo capacidade de antecipar os rumos do mercado de trabalho no país. O indicador é 
positivamente relacionado com o nível de emprego no país. 
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Período 

Indicador Antecedente de Emprego 

(com ajuste sazonal, Base 100: Jun/08) 

Em pontos 
Variação sobre 

o mês anterior 

dez/19 89,9   

jan/20 92,3 2,4 

fev/20 92,0 -0,3 

mar/20 82,6 -9,4 

abr/20 39,7 -42,9 

mai/20 42,7 3,0 

jun/20 56,7 14,0 

jul/20 66,1 9,4 

ago/20 74,8 8,7 

set/20 82,0 7,2 

out/20 84,9 2,9 

nov/20 84,5 -0,4 

dez/20 85,7 1,2 

jan/21 83,5 -2,2 

fev/21 82,9 -0,6 

mar/21 77,1 -5,8 

abr/21 78,7 1,6 

mai/21 83,4 4,7 
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