
País: 
Brasil 

Arquivo: 
B UCL 

Variável (denominação do banco de dados) 
Custo real  unitário do trabalho 

Planilha – Variável 
B ULC1CTS2A 

Variável (denominação da fonte dos dados) 
 

Dicionário: 
BIES2 

Caracterização da variável Comentários 

Referência / especificação: 
 

 

Critério de agregação: 
 ISIC-Rev.3 - 2 dígitos 

 

Período: 
2002-2009 

 

Periodicidade: 
anual 

 

Unidade: 
número índice 

 

Descrição da variável: 
O custo real unitário do trabalho corresponde a razão entre o produto do índice do salário médio real (IESMRS2A) e a 
produtividade do trabalho (PLI2S2A). Esta última variável foi calculada como a razão entre o  Índice de volume físico 
da produção (VFPS2A) e o Índice de horas trabalhadas (IEHT2SA).
 
Fonte do dado: 
IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física e IBGE - Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e 
Salário – PIMES 
Metodologia – referência: 
 Ver referências nas fichas das variáveis utilizadas no cálculo. 
 
 


dic BIES2

		

		IES2

		IT		Indústria de transformação

		BIES2-15		Alimentos e bebidas

		BIES2-16		Fumo

		BIES2-17		Têxtil

		BIES2-18		Vestuário

		BIES2-19		Calçados e couro

		BIES2-20		Madeira

		BIES2-21+22		Papel e gráfica

		BIES2-23		Coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool

		BIES2-24		Produtos químicos

		BIES2-25		Borracha e plástico

		BIES2-26		Minerais não-metálicos

		BIES2-27		Metalurgia básica

		BIES2-28		Produtos de metal, exclusive máquinas e equipamentos

		BIES2-29+30		Máquinas e equipamentos, exclusive elétricos. eletrônicos, de precisão e de comunicações

		BIES2-31+32+33		Máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicações

		BIES2-34+35		Fabricação de meios de transporte

		BIES2-36+37		Fabricação de outros produtos da indústria de transformação
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B ULC1CTS2A 

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		BIES2-00														100.0		95.7		96.8		97.4		96.4		95.2		97.7		101.4

		BIES2-15														100.0		102.9		106.1		115.5		116.0		118.1		119.8		117.9

		BIES2-16														100.0		106.8		112.8		120.0		101.4		96.9		99.7		102.8

		BIES2-17														100.0		94.7		84.5		87.3		84.4		85.9		87.2		94.1

		BIES2-18														100.0		101.5		98.1		104.9		109.3		105.4		102.9		106.2

		BIES2-19														100.0		107.1		110.6		104.7		98.8		96.1		96.4		98.5

		BIES2-20														100.0		87.5		84.7		83.1		78.7		74.0		81.4		87.8

		BIES2-21+22														100.0		85.8		84.6		75.7		75.1		71.7		67.2		76.9

		BIES2-23														100.0		105.9		108.8		117.6		128.6		145.9		170.2		178.7

		BIES2-24														100.0		96.5		97.0		97.2		110.1		117.0		123.9		116.7

		BIES2-25														100.0		103.9		107.2		105.0		99.7		93.7		94.5		95.6

		BIES2-26														100.0		91.8		91.1		84.2		85.6		85.6		91.3		93.3

		BIES2-27														100.0		93.2		104.1		111.6		108.4		110.4		119.9		126.1

		BIES2-28														100.0		98.3		87.7		93.1		92.2		95.4		105.8		116.0

		BIES2-29+30														100.0		95.3		105.6		112.0		99.1		85.5		87.7		99.6

		BIES2-31+32+33														100.0		88.4		85.9		81.4		84.9		82.9		88.3		103.1

		BIES2-34+35														100.0		92.7		88.7		88.8		89.5		85.0		84.3		86.9

		BIES2-36+37														100.0		94.1		90.3		86.9		81.1		84.3		83.7		93.6
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