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1 INTRODUÇÃO

Os últimos anos trouxeram importantes transformações na estrutura produti-
va brasileira, com significativas conseqüências sobre o emprego. Impulsiona-
das pela abertura da economia no início dos anos 1990, essas mudanças
prosseguem gradualmente, por meio da ampliação da participação do comér-
cio exterior no Produto Interno Bruto (PIB) do país e do contínuo processo de
incorporação de novas tecnologias. Embora os principais efeitos da abertura
sobre o emprego possivelmente já tenham se esgotado, não há dúvida quanto
a sua importância na reestruturação das atividades econômicas. A maior expo-
sição à concorrência internacional, aliada aos requisitos de competitividade
necessários para ganhar novos mercados, resultou na perda de importância de
algumas atividades menos competitivas e no aumento da participação de ou-
tras na estrutura produtiva. Todo esse processo trouxe modificações, é claro,
na forma como se distribui e se organiza o emprego no Brasil.

Outro elemento importante quanto aos possíveis impactos sobre o mer-
cado de trabalho é a incorporação de novas tecnologias aos processos produti-
vos. Assim como no exterior, no Brasil a tecnologia e a inovação têm modificado
constantemente velhos padrões de organização da produção, criado novas for-
mas de produzir os mesmos produtos ou produtos antes inexistentes. As ino-
vações tecnológicas, especialmente nos processos produtivos, costumam
substituir o trabalho, em particular o menos qualificado. Além disso, a exis-
tência de mão-de-obra mais qualificada e capaz de auxiliar nos processos de
criação e modernização tecnológica pode ser um diferencial importante para a
competitividade da economia.

Aliada à abertura e à modernização tecnológica – e, em grande medida,
como conseqüência disso –, a economia brasileira tem experimentado ganhos
substanciais de produtividade nos últimos anos. Esses ganhos, ao mesmo tempo
em que ampliam a eficiência produtiva, também fazem com que o mesmo volu-
me de produção requeira um número menor de trabalhadores. Assim, a econo-
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mia brasileira tem de crescer atualmente a taxas mais elevadas do que no passado
para incorporar toda a população em idade ativa ao mercado de trabalho.

Nesta introdução a Tecnologia, exportação e emprego fazemos uma análise
geral dos efeitos da tecnologia e do comércio exterior sobre o emprego no
Brasil. Em particular,  analisamos as principais mudanças ocorridas no merca-
do de trabalho, levando em conta as características dos trabalhadores ocupa-
dos com carteira assinada e dos seus respectivos empregadores. Sintetizando os
principais resultados encontrados no livro, esta introdução busca observar em
que medida as mudanças na estrutura produtiva brasileira modificaram o com-
portamento das empresas, ou seja, dos agentes que demandam mão-de-obra
na economia.1

Sendo assim, em primeiro lugar procura-se saber: onde estão e como são
os empregos gerados, atualmente, na economia brasileira? Quais os setores e as
atividades econômicas que mais ganharam espaço nos últimos anos? Quais as
firmas que mais empregam mão-de-obra e que mais têm gerado novos postos
de trabalho? Como se diferenciam as firmas exportadoras das não-exportado-
ras em termos de número e características dos funcionários? As empresas ino-
vadoras e mais avançadas tecnologicamente demandam trabalhadores diferentes
das demais firmas brasileiras? Em segundo lugar, procuramos avaliar algumas
características relacionadas à qualidade do emprego gerado. Nesse sentido, a
pergunta é: que tipo de firmas oferece melhores salários e mais benefícios aos
funcionários, e por quê? Por fim, algumas das questões centrais examinadas
neste livro se relacionam ao papel que exercem a qualificação da mão-de-obra,
a acumulação de capital humano e o aprendizado tecnológico no desempenho
competitivo das empresas e, conseqüentemente, do país.

2 ONDE ESTÃO OS EMPREGOS?

O Brasil tem 92,9 milhões de pessoas economicamente ativas, das quais 84,6
milhões estavam trabalhando em 2004. Na Tabela 1 pode-se observar a distri-
buição desse universo. Cerca de 30,7 milhões possuem carteira assinada e
trabalham em 1,9 milhão de empresas. Destas, mais de 15 mil são exportado-

1. Este livro foi elaborado com informações das empresas e dos seus trabalhadores. Nos últimos anos o Ipea organizou o maior conjunto
de informações já recolhidas sobre empresas no Brasil. A base de dados organizada pela instituição reúne os dados da Pesquisa Industrial
sobre Inovação Tecnológica (Pintec), da Pesquisa Industrial Anual (PIA), da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), do Censo do Capital Estrangeiro
do Banco Central (CEB/Bacen), do Registro de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE/Bacen), do Cadastro de Pós-graduados da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Base de Dados de Compras Governamentais do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (ComprasNet/MPOG). O Ipea não tem a posse física das informações aqui utilizadas e, portanto, a
realização de trabalhos como este só é possível devido às parcerias estabelecidas entre o Ipea, o IBGE, o MTE, o Bacen, o MPOG, a Capes
e a Secex/MDIC. O acesso aos dados utilizados seguiu rigorosamente os procedimentos que garantem o sigilo de informações restritas,
não sendo possível a visualização ou gravação de dados que possam vir a identificar as empresas.
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ras, concentradas especialmente na indústria, e mais de 5 mil são estrangeiras,
igualmente concentradas na indústria mas com elevada participação também
nos serviços e no comércio.

O setor de serviços concentra a maior parte dos empregos, absorvendo
cerca de 47% da população ocupada e 61% dos trabalhadores com carteira
assinada. A agricultura é o segundo maior setor em termos de ocupação total,
absorvendo 21% da população ocupada. Entretanto, o número de pessoas
com carteira assinada na agricultura é bastante reduzido: aproximadamente
1,2 milhão em um universo de 17,7 milhões de trabalhadores. Isso representa
cerca de 5% do total do emprego com carteira. Por fim, temos a indústria e o
comércio, que absorvem, respectivamente, cerca de 19% e 16% do total de
empregos com carteira assinada no país.2

TABELA 1
POPULAÇÃO OCUPADA TOTAL E COM CARTEIRA ASSINADA NO BRASIL EM 2004

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
a Inclui a administração pública e educação.
b Enquanto o número total de empresas exportadoras diz respeito apenas a exportadoras de bens, esse número representa
as exportadoras de bens e/ou de serviços.

Na última década, o emprego com carteira cresceu cerca de 28%, o que
representa mais de seis milhões de novos empregos formais, cinco milhões
gerados a partir do ano 2000, quando começou a se reverter a tendência ante-
rior de baixo crescimento do emprego. Além de evidenciar um processo de
recuperação da atividade econômica, o crescimento do emprego formal tam-
bém pode ser fruto de maior fiscalização das empresas por parte do Ministério
do Trabalho. O Gráfico 1 representa as taxas de crescimento do emprego com
carteira assinada no período 1996-2004.

2. A ocupação sem carteira assinada não necessariamente representa ilegalidade. Nos últimos anos o mercado de trabalho tem gerado
novas formas de contratação de pessoal. Diversas atividades que antes eram diretamente realizadas pelas empresas passaram a ser
contratadas de trabalhadores autônomos, de cooperativas etc. Trabalhos altamente especializados de alto conteúdo tecnológico são
também ofertados por consultorias especializadas que não formalizam suas atividades com a assinatura de carteira. Chama a atenção,
entretanto, que no setor agrícola menos de 1% da população ocupada tenha carteira assinada. Esse percentual está muito distante da
média de todos os setores da economia, de aproximadamente 35% com carteira. Uma parte desse diferencial pode ser atribuída às
peculiaridades das atividades agrícolas - como a agricultura familiar ou de subsistência. Entretanto, nesse setor, a incidência de ilegalidade
na contratação da mão-de-obra e o trabalho precário são problemas recorrentes.

Setor Agricultura Comércio Indústria Serviçosa TOTAL 

População ocupada total 17.733.835 
(21%) 

14.653.228 
(17%) 

12.402.692 
(15%) 

39.806.539 
(47%) 

84.596.294 
(100%) 

População ocupada com carteira 
assinada 

1.246.061 
(4%) 

4.962.189 
(16%) 

5.816.189 
(19%) 

18.290.319 
(59%) 

30.769.910 
(100%) 

Número de empresas 16.531 877.958 251.843 750.383 1.959.252 
Número de empresas exportadoras 336 2.981 10.849 1.635

b

 15.129 
Número de empresas multinacionais 108 984 2.016 1.736 5.031 
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Os setores de serviços e de comércio foram os que mais geraram empregos
na última década, apresentando crescimento de 61% e 30%, respectivamen-
te, no número de empregos, o que fez com que ganhassem participação na
estrutura produtiva brasileira. Esse ganho de participação é natural em países
em desenvolvimento, como o Brasil. É característico das economias desenvol-
vidas terem maior participação do setor de serviços na economia, em detri-
mento da indústria e da agricultura: nos Estados Unidos, por exemplo, os
serviços respondem por 80% do emprego. Isso reflete uma maior complexida-
de na estrutura produtiva, em que os serviços adquirem importância crescente
como atividade – entre outras – de suporte à produção industrial. No caso
brasileiro, a maior exposição à concorrência internacional impeliu as firmas
industriais a um processo intenso de reestruturação produtiva, o que muitas
vezes se caracterizou pela terceirização. Atividades como serviços de limpeza e
manutenção, ou mesmo marketing e comercialização, antes desenvolvidas pela
própria firma, são paulatinamente realizadas por empresas especializadas e
não mais pela empresa industrial.

As atividades que mais geram emprego no setor são limpeza, com 9%, e
lanchonetes e restaurantes, com 8% cada uma.3 Os números indicam que são
atividades importantes na criação de emprego e renda para uma parcela signi-
ficativa da população. Entretanto, existem, no setor de serviços, ocupações de
maior conteúdo tecnológico, especialmente relevantes do ponto de vista da
eficiência da economia. Ocupações em empresas especializadas na prestação
de serviços para outras empresas, telecomunicações, transporte são exemplos
de ocupações de maior dinamismo tecnológico.

A agricultura ocupa o terceiro lugar em termos de crescimento de empre-
go durante a década. Os empregos com carteira nesse segmento cresceram
29%, sendo que o impulso mais forte se deu após 2001. A evolução do empre-
go agrícola na década reflete dois movimentos distintos. Por um lado, há um
processo de mecanização da produção, aliado à introdução de tecnologias pou-
padoras de mão-de-obra e à difusão de técnicas de produção e manejo intensi-
vas em capital, sobretudo nas culturas vinculadas aos mercados internacionais,
como soja, algodão e cana-de-açúcar. Esses fenômenos tendem a aumentar o
tamanho médio das propriedades e a produtividade da mão-de-obra, o que
tem como conseqüência menor demanda por trabalhadores.

Por outro lado, percebe-se um movimento de expansão da fronteira agrí-
cola, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, muito concentrado em
culturas voltadas para o mercado externo. Essas culturas se beneficiaram, no

3. Esses dados se baseiam na Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE. Nela não estão incluídas educação, saúde, governo, ONGs, energia,
gás e água, e setor financeiro, atividades cuja participação no emprego não é desprezível.
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início dessa década, de uma conjuntura de preços internacionais historica-
mente elevados, o que ampliou sua rentabilidade e, provavelmente, incenti-
vou novos investimentos e a ocupação de novas áreas. Estes últimos fatores
contribuíram para uma elevação da mão-de-obra ocupada, com e sem carteira
assinada, nas atividades agrícolas entre 2001 e 2004. Esse movimento recente
superou a tendência histórica da redução da mão-de-obra ocupada nessas ati-
vidades, derivada de fatores relacionados à modernização da produção.

GRÁFICO 1
TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO EMPREGO NOS SETORES PRODUTIVOS:
1996 A 2004

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

No meio rural, a mão-de-obra é ocupada em atividades agrícolas e não-
agrícolas. Cerca de 75% da população rural brasileira encontra-se ocupada em
atividades tipicamente agrícolas e esse percentual manteve-se estável na últi-
ma década.

Quanto à evolução do emprego industrial, este foi o que menos cresceu
no Brasil durante a última década: apenas 8%. Entretanto, nos últimos anos
observa-se uma modificação da tendência predominante na segunda metade
dos anos 1990.

O emprego industrial com carteira assinada caiu mais de 13% entre 1995
e 1999, e caiu persistentemente em todos os anos desse período. A queda do
emprego na indústria esteve, em grande medida, associada a processos de
reestruturação produtiva fortemente baseados em redução de pessoal ocupado
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e que tiveram como conseqüência substanciais aumentos de produtividade
durante a década. Não se deve negligenciar, nesse processo, a modernização
derivada das novas tecnologias e os seus impactos sobre a demanda de mão-de-
obra. Parte substancial dos investimentos na modernização das empresas, rea-
lizados década de 1990, principalmente aqueles voltados para compra de
máquinas e equipamentos, são poupadores de mão-de-obra, especialmente a
pouco qualificada.

A partir de 2000, entretanto, o emprego na indústria volta a crescer,
evidenciando o esgotamento do modelo de reestruturação produtiva via redu-
ção de pessoal ocupado e, principalmente, o boom exportador que se seguiu à
desvalorização cambial, especialmente nos últimos três anos, e que favoreceu o
crescimento da produção e do emprego industrial. Só em 2004, o emprego
com carteira assinada na indústria brasileira cresceu 7%.

A despeito do recente crescimento, a manutenção – durante boa parte
dos anos 1990 e início da década atual – de taxas de desemprego em níveis
persistentemente elevadas levou alguns analistas a questionar a capacidade da
estrutura produtiva brasileira de gerar novos postos de trabalho. A hipótese
aventada na época era que havia se reduzido o impacto potencial que o cresci-
mento da produção poderia ter sobre o emprego. Em outras palavras – se isso
fosse verdade –, a economia brasileira e particularmente a indústria teriam de
crescer mais do que antes para gerar o mesmo número de empregos.

Para avaliar essa questão, Luiz Bahia4 analisou os grandes complexos in-
dustriais do país, responsáveis por 44% do emprego e por 42% do PIB brasi-
leiro. Conforme mostra a Tabela 2, são eles: a) o complexo agroindustrial; b)
da construção; c) o metal-mecânico; d) químico; e e) o complexo têxtil.

TABELA 2
PARTICIPAÇÃO DE CINCO COMPLEXOS INDUSTRIAIS NO EMPREGO - 1997 A 2003
[em %]

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

4. Ver Capítulo 5 deste livro.

Complexo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Agroindustrial 26,03 25,07 26,10 23,75 21,92 21,83 21,71 

Construção 8,96 8,96 8,56 8,56 8,53 8,55 7,92 

Metal-mecânico 3,92 3,84 3,55 3,95 4,05 3,93 4,08 

Químico 6,97 6,94 6,91 6,91 6,91 6,88 6,89 

Têxtil 3,34 3,25 3,24 3,57 3,63 3,58 3,42 
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Alguns desses complexos produtivos, tradicionalmente caracterizados pelo
uso intensivo de mão-de-obra, reduziram sua participação no PIB nos últimos
anos. O setor de construção, por exemplo, responsável por 11,53% do PIB em
1997, passou a representar pouco mais de 9% em 2003. Da mesma forma, a
participação do complexo no emprego total do país se reduziu de 9% para 8%
no mesmo período. O complexo têxtil (exceto calçados) também reduziu sua
participação, de 1,04% para 0,8% do PIB no período, embora sua participa-
ção no emprego total tenha se mantido relativamente constante.

Por sua vez, o complexo agroindustrial, responsável por 22% do emprego
no Brasil, ampliou sua participação no PIB de 12,6% para 15,1% entre 1997
e 2003. Apesar desse crescimento, sua participação no emprego declina con-
sistentemente desde 1997. Isso pode significar que o setor vem ganhando
produtividade e incorporando progresso técnico de forma relativamente mais
profunda do que o restante da economia.

GRÁFICO 2
CRESCIMENTO DO EMPREGO TOTAL DEVIDO AO AUMENTO DAS VENDAS DOS
COMPLEXOS INDUSTRIAIS

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

As simulações realizadas no trabalho mostram (Gráfico 2) que, atual-
mente, para cada crescimento de 2% nas vendas da indústria, há um aumento
no emprego total no país de 0,36%. Interessante observar que esse mesmo
crescimento das vendas em 1996 ocasionaria um aumento de 0,56% no em-
prego. Dito de outra forma, um mesmo crescimento das vendas geraria 444
mil novos empregos em 1996, e cerca de 285 mil no período atual. Ou seja,
35,8% menos postos de trabalho do que eram gerados há quase dez anos.
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O Gráfico 2 mostra o impacto do crescimento dos complexos industriais
no emprego. O crescimento das vendas em todos eles, exceto o químico, teria
impacto muito menor sobre o emprego, hoje, do que em 1996. O complexo
agroindustrial parece ser aquele no qual a relação entre crescimento do produto
e crescimento do emprego mais se reduziu: em 1996, um crescimento de 2% da
agroindústria geraria crescimento de 0,23% no emprego total do país. Hoje, os
mesmos 2% de crescimento aumentaria o emprego total do país em 0,10%.

Esses resultados mostram como se modificou a estrutura produtiva brasi-
leira nos últimos anos, a ponto de ocasionar mudança significativa na relação
entre crescimento do produto e crescimento do emprego. Fica evidente que,
hoje, a economia brasileira precisa, de fato, crescer mais do que há alguns anos
atrás para gerar o mesmo número de empregos.

Finalmente, do ponto de vista da localização regional do emprego, uma
das características mais marcantes da estrutura produtiva brasileira é a expres-
siva concentração regional das atividades produtivas, especialmente as indus-
triais. Mais da metade do emprego formal no Brasil, em qualquer dos quatro
grandes setores produtivos, se encontra na região Sudeste. A concentração re-
gional, se por um lado pode gerar ganhos de produtividade, como veremos
adiante, por outro é um dos grandes dilemas da economia brasileira. Assim
como a produção, o emprego também é extremamente concentrado nessa re-
gião, como se pode observar no Gráfico 3.

GRÁFICO 3
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO EMPREGO COM CARTEIRA NO BRASIL

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2004
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

(%)



25Tecnologia, Exportação e Emprego

Entretanto, a maior parte dos trabalhadores rurais do país está localizada
no Nordeste: 47% deles ocupados em atividades tipicamente agrícolas e 35%
em atividades não-agrícolas. Além disso, cerca de 46% da população rural
brasileira está no Nordeste. Os números evidenciam elevada concentração da
população rural em uma região na qual as relações de trabalho, nesse meio, são
marcadas por um alto grau de informalidade.

A despeito de estar o emprego concentrado na região Sudeste, a evolução
da sua distribuição nos últimos anos mostra novas tendências (que se eviden-
ciam nos dados da Tabela 3). A primeira tendência marcante é o fato de Norte
e Centro-Oeste serem as regiões onde houve maior incremento do emprego
formal no país: nessas duas regiões, o emprego cresceu 62% e 60%, respecti-
vamente, na última década. Esse crescimento foi fortemente impulsionado
pelas contratações no meio rural, processo derivado da expansão da fronteira
agrícola em direção a essas duas regiões. Conseqüência dessa expansão, obser-
va-se forte crescimento do comércio nessas regiões.

TABELA 3
TAXAS DE CRESCIMENTO DO EMPREGO NAS REGIÕES BRASILEIRAS ENTRE 1995 E 2004
[em %]

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Outro fato novo na evolução do emprego nos últimos anos foi a redução
da importância do Sudeste na produção e no emprego industrial. De fato,
muitos estudos já mostraram um processo que se convencionou chamar de
“relocalização industrial” – nada mais do que a migração de empresas indus-
triais da região Sudeste para outras regiões, claramente perceptível a partir da
redução de 6% do emprego industrial no Sudeste na última década. A expli-
cação fundamental é o fato de que a concentração das atividades industriais é
benéfica para a produtividade apenas até certo ponto. Quando passa a repre-
sentar custos maiores, seja de mão-de-obra, seja de serviços relacionados à
produção, a elevada concentração deixa de ser benéfica. Assim, as empresas
industriais têm migrado em busca de custos de produção menores e, por ve-
zes, dos incentivos fiscais oferecidos por outros estados.

Região / setor Agricultura Comércio Indústria Serviços Total 

Centro-Oeste 124 115 65 48 60 

Nordeste 32 73 30 36 37 

Norte 146 142 50 55 62 

Sudeste 21 49 -6 23 18 

Sul 1 63 28 30 32 

Total 30 61 8 30 28 
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3 COMÉRCIO EXTERIOR, TECNOLOGIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Sabe-se que o comércio exterior e a inovação tecnológica têm efeitos diretos e
indiretos sobre o volume e a qualidade do emprego. Boa parte dos fenômenos
mencionados na seção anterior se deve a esses dois fatores.

O grau mais elevado de internacionalização da economia brasileira pode
ser considerado como uma das causas para as transformações no mercado de
trabalho no período recente. De fato, a economia brasileira era, até a década
de 1980, bastante fechada ao comércio internacional, até iniciar-se a abertura
cujo impacto no mercado de trabalho não foi desprezível.

Na primeira metade da década de 1990 o nível de emprego foi afetado,
também, pela instabilidade política e macroeconômica. Nesse sentido, não
seria trivial afirmar que a abertura tenha sido a única responsável pela queda
do emprego – embora, na segunda metade da década de 1990, a valorização
do real tenha ampliado o impacto da abertura sobre o mercado de trabalho. O
aumento da entrada de bens importados fez com que muitas empresas menos
eficientes e de menor capacidade competitiva se retirassem do mercado – o
que, claro, afetou o nível de emprego da economia.

No início do processo de abertura o que principalmente caracterizou o
esforço do setor produtivo para reduzir custos e permanecer em um mercado
mais competitivo foram a redução de pessoal ocupado e a terceirização de
atividades antes desenvolvidas na própria empresa. O resultado foi uma subs-
tancial redução do número de trabalhadores ocupados, especialmente nas ati-
vidades industriais.

Outra fonte de perdas de emprego derivada da abertura comercial foi o
acesso a importações de insumos, máquinas e equipamentos: além de serem
mais baratos, de modo geral esses bens de produção possuíam tecnologia mais
avançada. Significa dizer que as empresas passaram a necessitar de menos mão-
de-obra para produzir a mesma quantidade de produtos. Evidentemente, a
modernização das técnicas de produção teria, como de fato teve, impactos
negativos no nível de emprego.

Esperava-se, entretanto, que os impactos negativos fossem temporários e
que, no longo prazo, o efeito se inverteria. Essa expectativa se baseava no fato
de ser o Brasil um país com abundância de mão-de-obra e recursos naturais.
Em virtude disso, poderia produzir bens intensivos em mão-de-obra de forma
mais barata do que outros países, beneficiando-se de menores salários vis-à-vis
os do mundo desenvolvido. Assim, no longo prazo, as atividades nas quais o
país se especializaria no comércio mundial e que sobreviveriam ao processo de
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abertura seriam, justamente, aquelas que demandam mais mão-de-obra, o que
poderia contribuir para a ampliação do nível de emprego.

Passada mais de uma década do início da abertura, há um relativo consenso
entre pesquisadores de que ela gerou perdas de emprego devidas a dois fatores.
Primeiro, a concorrência direta com os produtos importados de fato retirou do
mercado brasileiro alguns produtores menos competitivos. Entretanto, o fator
decisivo parece mesmo ter sido o efeito indireto relacionado aos aumentos de
produtividade, que ampliaram o valor (ou a quantidade de produto) produzido
por cada trabalhador. O acesso a insumos e equipamentos importados mais
baratos e avançados, bem como o esforço das firmas para reduzir seus custos de
produção, foram os grandes responsáveis por esse processo.

Apesar dos impactos negativos no emprego, esses ganhos de produtivida-
de contribuíram para aumentar a eficiência do setor produtivo doméstico.
Hoje, pode-se dizer que o país tem demonstrado capacidade de inserção inter-
nacional em setores intensivos em escala e tecnologia, como em setores tradi-
cionais. Desse ponto de vista, pode-se ampliar a capacidade de geração de
emprego em segmentos de mercado tradicionalmente dominados pelos países
desenvolvidos.

Mais de uma década depois, os efeitos negativos sobre o emprego já não
são sentidos com a intensidade inicial, e a estrutura produtiva resultante desse
processo, mais internacionalizada, pode ser promissora em termos de outras
fontes de dinamismo e de crescimento do emprego.

Uma dessas fontes, a propósito, está relacionada com as exportações. Hoje,
uma grande parcela das empresas brasileiras conseguiu, de alguma forma, in-
serir-se no mercado internacional e é responsável por uma fatia nada desprezí-
vel do emprego na economia do país. A Tabela 4 mostra que nas firmas que
exportaram ininterruptamente entre 2000 e 2004, trabalham um em cada
dez trabalhadores brasileiros. Se levarmos em consideração também as empre-
sas que entraram e saíram do mercado externo nesse período, as exportadoras
empregam cerca de 13% dos trabalhadores do país.

A inserção nos mercados internacionais modifica as características da mão-
de-obra demandada. As empresas exportadoras são mais produtivas do que as
que não exportam, isto é, geram mais valor agregado para um mesmo número
de trabalhadores. Sabe-se também que essa maior produtividade é um dos
fatores que fazem com que a firma possa entrar no mercado internacional, ou
seja, as mais produtivas têm maiores chances de exportar do que as menos
produtivas. Entretanto, também pode ocorrer o efeito inverso – a entrada da
firma no mercado internacional contribuir para aumentar sua produtividade.
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TABELA 4
NÚMERO DE TRABALHADORES COM CARTEIRA EM FIRMAS MULTINACIONAIS,
EXPORTADORAS E NAS GRANDES EMPRESAS INDUSTRIAIS EM 2000 E 2004

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Concorrem para isso vários fatores relacionados ao aprendizado da em-
presa quando começa a exportar. A exposição ao mercado internacional com as
exigências de um mercado consumidor mais sofisticado são fontes de aprendi-
zado importantes. Além disso, os exportadores exploram potencialidades oriun-
das da importação de insumos e equipamentos, e tendem a adequar seus pa-
drões tecnológicos e de qualidade às exigências dos mercados externos. Além
da exposição à concorrência, a empresa que se internacionaliza via exportações
amplia as possibilidades de cooperação e relacionamento com outras empre-
sas, em nível mundial.

Bruno Araújo5 mostra que existem fortes ganhos de produtividade asso-
ciados à entrada das firmas no mercado internacional. No ano seguinte à en-
trada, elas aumentam em 12,2% sua produtividade. Esse processo não se es-
gota, entretanto – dois anos depois, as firmas que continuam exportando
aumentam novamente sua produtividade em 12,5%.

À primeira vista, pode-se pensar que os ganhos de produtividade tenham
impactos negativos em termos de emprego. No entanto, o estudo mostra que,
além de aumentar a eficiência, essas empresas aumentam também o número de
empregos, porque crescem mais do que as que não exportam. As que estréiam e
permanecem exportando vêem suas vendas aumentarem 53,1% no primeiro
ano e 61,4% no segundo, em relação às que não exportam. O emprego, por sua
vez, cresce 21,3% no primeiro ano e 20,3% no segundo. Como as receitas

5. Ver Capítulo 2 deste livro.

Firmas Número 2000 2004 Participação (%) 

Firmas 1.638.566 1.959.252 100,0 Todas 
Trabalhadores 25.843.993 30.769.910 100,0 

Firmas 5.031 5.031 0,3 Multinacionais 
Trabalhadores 1.222.666 1.315.998 4,3 

Firmas 16.017 17.743 0,9 Exportadoras Trabalhadores 3.466.139 3.945.843 12,8 

Firmas 8.144 8.144 0,4 Exportadoras contínuas 
Trabalhadores 2.601.852 3.045.744 9,9 

Firmas 225.433 251.843 0,8 
Industriais 

Trabalhadores 4.887.517 5.816.190 18,9 
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crescem mais do que o emprego, explica-se por que essas empresas ganham em
produtividade ao mesmo tempo em que contratam mais trabalhadores.

No que diz respeito à remuneração da mão-de-obra, entretanto, os ganhos
de produtividade auferidos pelas empresa após ingressarem nos mercados exter-
nos não são repassados imediatamente aos trabalhadores na forma de maiores
salários. Mesmo assim, como veremos adiante, as firmas exportadoras remune-
ram melhor seus trabalhadores do que as firmas similares que não exportam.

A perda de postos de trabalho ocorre quando a firma não é bem-sucedida
nas exportações. As firmas que, por alguma razão, desistem do mercado inter-
nacional demitem no ano seguinte à saída 9,6% mais empregados do que
firmas que nunca exportaram. Talvez seja essa a razão para que o crescimento
do emprego no conjunto das firmas exportadoras – que inclui tanto as que se
mantêm exportando quanto as que não foram bem-sucedidas – seja menor do
que no das exportadoras contínuas, já consolidadas no mercado internacional,
conforme mostra o Gráfico 4.

GRÁFICO 4
TAXAS DE CRESCIMENTO DO EMPREGO FORMAL NAS FIRMAS BRASILEIRAS ENTRE
2000 E 2004

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Esses indicadores mostram que o comércio internacional, especialmente
as exportações, pode ter impactos extremamente positivos sobre o emprego na
economia. Também mostram que a ampliação do número de firmas exporta-
doras e sua manutenção no mercado internacional pode ser benéfico para a
geração de empregos. De fato, entre 2000 e 2004, as empresas exportadoras
contínuas geraram aproximadamente 400 mil novos postos de trabalho.
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O crescimento de 19% do emprego formal no país nos últimos quatro
anos é o resultado de maior número de contratações do que de demissões pelas
firmas. Parte dessas contratações e demissões é realizada por firmas já consolida-
das no mercado. Entretanto, uma parcela não desprezível dessas contratações ou
demissões ocorre devido ao nascimento ou à morte de empresas. Dado o grande
número de firmas criadas ou fechadas a cada ano no Brasil, pode ser que uma
parcela desse crescimento do emprego se deva à constituição de novas firmas.

Por essa razão, quando comparamos o crescimento do emprego total com o
crescimento do emprego gerado pelas exportadoras (17,1%), verificamos que
este último é menor, dado que a variação do emprego nas exportadoras não é
afetada pelo nascimento de novas firmas. Entretanto, ao analisarem apenas as
firmas que se mantiveram no mercado brasileiro no período de 1997 a 2003,
Guilherme Homsy e Marcelo Costa constataram que as firmas exportadoras
geraram mais empregos no período do que suas similares que não exportam.6

Um fator relevante na estrutura produtiva do país é que a presença de
empresas estrangeiras na economia brasileira é hoje muito maior. Aproxima-
damente 1 em cada 20 trabalhadores brasileiros estão empregados em firmas
estrangeiras. Entretanto, apesar de representarem uma grande parcela da pro-
dução brasileira, o emprego nessas firmas cresceu menos, nos últimos anos, do
que o emprego total.

Além da inserção externa das firmas, outro fator importante para a gera-
ção e a qualidade do emprego no setor produtivo brasileiro é a tecnologia. Em
sentido amplo, o termo tecnologia diz respeito aos processos e técnicas utiliza-
dos nas atividades humanas a fim de torná-las mais eficientes e menos custo-
sas. A evolução das técnicas e processos utilizados na produção de bens e servi-
ços é um fenômeno que acompanha toda a história da humanidade. Nos últimos
anos, entretanto, a evolução tecnológica vem acontecendo de modo cada vez
mais rápido, modificando não só a forma como produzimos, mas também
criando novos produtos e serviços. Isso ocorre tanto nos países desenvolvidos
quanto em países menos desenvolvidos como o Brasil. O impacto dessas mu-
danças sobre o emprego e as relações de trabalho é imenso. As novas tecnologias
nos permitem produzir as mesmas coisas com menos esforço, ou seja, menos
trabalho. Além disso, as empresas que empregam novas tecnologias necessi-
tam de mão-de-obra mais qualificada para operá-las.

Na indústria brasileira existem 84 mil firmas com mais de dez funcioná-
rios. Cerca de 30 mil, ou pouco mais do que uma em cada três, realizaram,
entre 2001 e 2003, algum tipo de inovação tecnológica ou possuem um pro-

6. Ver Capítulo 16 deste livro.
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jeto de inovação em andamento. Entre as firmas brasileiras com mais de 500
funcionários, entretanto, o percentual das que realizaram algum tipo de ino-
vação tecnológica é substancialmente maior: pouco mais de sete em cada dez
firmas. Ou seja, das 1.368 firmas com mais de 500 funcionários da indústria
brasileira, cerca de 990 implementaram inovações de produtos ou processos.
Por essa razão, esse conjunto de firmas – que representa uma fatia muito pe-
quena do número total de firmas, mas ao mesmo tempo responde por 7,7%
do emprego – pode ser usado como uma amostra das firmas inovadoras na
indústria brasileira.

A menor das inovações realizadas pelas firmas brasileiras consiste em ino-
vações de produto. Estas podem significar a criação de um produto inexistente
no mercado ou um produto que, existindo, não tenha sido ainda fabricado
pela firma. Pode significar, ademais, o aprimoramento substancial de um pro-
duto já existente no portfólio da empresa. Entretanto, a maior parte das fir-
mas inovadoras realiza inovações de processo – o que vai desde a compra de
máquinas e equipamentos diferentes dos anteriormente utilizados, até mu-
danças no processo técnico de transformação do produto.

Esse panorama mostra que o desenvolvimento tecnológico é um fenôme-
no incorporado à rotina de boa parte das firmas brasileiras. Um dos seus efei-
tos sobre o mercado de trabalho diz respeito à qualificação de mão-de-obra, o
que é uma necessidade das firmas antes e depois de realizarem a inovação.

Um efeito comumente lembrado quando se fala da incorporação de pro-
gresso técnico à economia são os possíveis efeitos negativos em termos de em-
prego. As inovações são sempre lembradas como sinônimo de demissões. En-
tretanto, o Gráfico 4 mostra que as grandes firmas brasileiras – aquelas com
mais de 500 funcionários, mais inovadoras e mais avançadas tecnologicamente
– geraram muito mais empregos do que a média do país. O crescimento do
emprego nessas firmas foi de 29%, o que significou a criação de quase 500 mil
novos postos de trabalho com carteira assinada. Esses resultados sugerem que,
apesar de ser poupadora de mão-de-obra, a tecnologia – especialmente quan-
do relacionada a inovações de produto – pode abrir novas oportunidades de
crescimento para as empresas, de modo a compensar, talvez, o seu efeito nega-
tivo inicial sobre o emprego.

4 COMO SÃO OS EMPREGOS E OS TRABALHADORES?

Assim como as firmas diferem quanto ao uso que fazem da tecnologia e à sua
inserção no mercado externo, por exemplo, os empregos gerados por essas
firmas são também diferentes. Não só os empregos, mas a qualificação e as
características dos trabalhadores também diferem, sendo portanto necessárias
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e determinantes para que eles ocupem estes ou aqueles postos de trabalho.
Assim, a presente seção busca verificar quais são e como têm evoluído as prin-
cipais características da mão-de-obra ocupada no país. A Tabela 5 mostra as
diferenças existentes entre os grandes setores econômicos.

TABELA 5
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO OCUPADA COM CARTEIRA ASSINADA
NO BRASIL EM 2004

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Sabe-se que existem diferenças na remuneração de homens e de mulheres
na economia brasileira, mesmo no caso de serem trabalhadores com qualifica-
ções similares. A Tabela 5 mostra que, além de receber menos do que os ho-
mens, as mulheres também têm menor participação no mercado de trabalho
com carteira assinada. Cerca de 61% dos que trabalham com carteira assinada
no Brasil são homens, percentual que é ainda maior na agricultura e na indús-
tria: 84% e 72%, respectivamente. Nas atividades agrícolas, em que a partici-
pação feminina é a menor, um homem tem 47% a mais de chances de ingres-
sar no mercado de trabalho do que uma mulher.

No quesito idade, os trabalhadores mais jovens estão no comércio, en-
quanto os mais experientes se encontram no setor de serviços, onde a média de
idade é 38 anos. No caso da agricultura, em que a idade média é 35 anos, vem
ocorrendo envelhecimento da população ocupada nos últimos anos. Os jovens
com menos de 18 anos reduzem sua participação no meio rural, especialmen-
te nas atividades agrícolas, evidenciando, provavelmente, um processo de mi-
gração para as áreas urbanas.

O tempo de permanência de um trabalhador no mesmo emprego é um
importante indicador de rotatividade da mão-de-obra. Pode ser um indicativo
de que as empresas incorrem em custos irrecuperáveis por ter de treinar sua
mão-de-obra com terceiros ou disporem de algum sistema de aprendizado
tecnológico próprio. Isso tornaria a rotatividade dos trabalhadores relativa-
mente mais cara. Sendo assim, é razoável acreditar que o processo de aprendi-
zado exerce influência no tempo de permanência, pois as empresas têm dis-
pêndios de treinamento que seriam perdidos com uma rotatividade alta. Por
outro lado, o emprego mais estável favorece o aprendizado tecnológico e

Setor Agricultura Comércio Indústria Serviços Total 

Escolaridade (anos) 5,2 9,2 8,4 9,9 9,3 

Idade média (anos) 35,4 31,0 33,3 37,7 35,7 

Tempo de emprego (meses) 39,3 36,0 54,2 84,2 68,9 

Homens (%) 84,5 60,0 72,3 57,2 61,6 
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retroalimenta as potencialidades da firma – ao mesmo tempo, reduz os dis-
pêndios de treinamento, contratação e demissão de pessoal.

Em média, um trabalhador brasileiro permanece empregado numa mes-
ma empresa por 69 meses, ou aproximadamente seis anos. Para trabalhadores
do comércio, essa média é de três anos, e cerca de 40 meses para trabalhadores
agrícolas. Nos serviços, um trabalhador permanece em média 85 meses numa
mesma empresa. Note-se que, dentro do setor, está a administração pública,
onde o tempo de permanência dos trabalhadores é maior.

Existem vínculos muito fortes entre tecnologia e qualificação da mão-de-
obra. Esses vínculos se estabelecem em vários sentidos – para começar, firmas
que utilizam tecnologias mais avançadas tendem a empregar trabalhadores mais
qualificados, capazes de entender e operar essas tecnologias; trabalhadores mais
qualificados são capazes de melhorar o desempenho tecnológico e competitivo
das firmas, contribuindo para o seu potencial criativo; firmas que empregam
mão-de-obra mais qualificada têm mais condições de diferenciar e garantir a
qualidade dos seus produtos. Por isso mesmo, a escolaridade média dos traba-
lhadores de uma firma é um indicador importante do seu nível tecnológico.

Nesse sentido, um dos fatos novos no mercado de trabalho brasileiro é
justamente o aumento da qualificação entre os trabalhadores empregados no
setor produtivo, conforme mostra o Gráfico 5.

GRÁFICO 5
ESCOLARIDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES BRASILEIROS COM CARTEIRA
ASSINADA

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Os trabalhadores brasileiros com carteira assinada estudaram em média
9 anos – ou seja, completaram o primeiro grau. Os trabalhadores agrícolas são
os menos qualificados: em média, estudaram apenas 5,28 anos. Os maiores
níveis de qualificação estão nos setores de serviços e comércio. As pessoas que
trabalham nessas atividades estudaram em média 9,92 anos, no setor de servi-
ços, e 9,17 anos no de comércio. Evidentemente, são números que escondem
uma heterogeneidade muito grande em termos de qualificação da mão-de-
obra. Especialmente no setor de serviços, que engloba os trabalhadores do
sistema financeiro, das telecomunicações, da educação e administração públi-
ca – cujos trabalhadores possuem uma qualificação maior – e até os serviços
pessoais, tradicionalmente de menor qualificação.

A melhora na qualificação da mão-de-obra também vem ocorrendo na
agricultura. Apesar da menor qualificação dos trabalhadores ocupados, a esco-
laridade média vem aumentando. O Gráfico 6 mostra a evolução da escolari-
dade da população do meio rural, empregada em atividades agrícolas e não-
agrícolas. Em um como no outro grupo percebe-se que diminuiu a proporção
de trabalhadores com menos de três anos de estudo. Entre os ocupados em
atividades agrícolas aumentou muito a participação dos que têm entre quatro
e sete anos de estudo. Já entre os trabalhadores do meio rural ocupados em
outras atividades que não as da agricultura, aumentou, principalmente, a par-
ticipação dos que têm mais de 11 anos de estudo.

GRÁFICO 6
ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO RURAL

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Assim como na agricultura, os trabalhadores industriais se tornam cada
vez mais qualificados. O Gráfico 7 mostra o tempo de estudo médio desses
trabalhadores entre 1998 e 2004. A melhora do nível de escolaridade se refle-
te no aumento da proporção entre trabalhadores qualificados e não-qualifica-
dos nas firmas industriais. Bruno e Naercio mostram que, em 1996, existiam
aproximadamente sete trabalhadores não-qualificados ( escolaridade inferior a
cinco anos de estudo) para cada trabalhador qualificado (mais de 11 anos de
estudo).7 Em 2002, para cada trabalhador qualificado na indústria, existiam
apenas quatro não-qualificados.

Esse mesmo estudo argumenta que grande parte da explicação para esse
movimento está no aumento da demanda por trabalhadores qualificados, por
parte das firmas brasileiras. O desenvolvimento tecnológico é o fator funda-
mental que explica esse aumento. Nesse sentido, pode-se observar que as em-
presas inovadoras possuem mais trabalhadores qualificados para cada traba-
lhador não-qualificado, do que as firmas idênticas, mas que não inovaram. A
mesma diferença pode ser encontrada em firmas que investem em pesquisa e
desenvolvimento, em relação às que não investem. Além disso, a maior de-
manda por qualificação parece estar sendo acompanhada, também, por uma
oferta de trabalho mais qualificado.

GRÁFICO 7
ESCOLARIDADE NA INDÚSTRIA

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Existem diferentes estratégias de competição e, grosso modo, pode-se con-
siderar que as firmas competem por preço ou por diferenciação de produto.
João Alberto De Negri e Fernando Freitas mostraram que existe uma relação

7. Ver Capítulo 11 deste livro.
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muito estreita entre as características da mão-de-obra e as estratégias de com-
petição das firmas. Neste trabalho essas estratégias, no caso das firmas indus-
triais, foram classificadas em três categorias:8 a) firmas que inovam e diferenci-
am produtos; b) firmas especializadas em produtos padronizados; c) firmas
que não diferenciam produtos e têm produtividade menor. A estratégia de
diferenciação de produto via inovação é a mais promissora para os emprega-
dos, para a empresa e para o país. Essas empresas estabelecem estratégias me-
nos sujeitas à concorrência, via menores salários, maiores jornadas de trabalho
ou derivadas de recursos naturais (commodities) muito dependentes de
flutuações de preços.

Entre as 84 mil firmas industriais brasileiras com mais de dez funcioná-
rios, mais de 75% competem basicamente por preços em mercados preponde-
rantemente localizados. São firmas que não exportam, não diferenciam produ-
tos e têm indicadores de produtividade da mão-de-obra menor do que a média
da indústria. Essas firmas são responsáveis por apenas 11% do total das vendas
da indústria, mas, apesar de serem firmas pequenas, empregam 38% dos tra-
balhadores industriais. Como mostra a Tabela 6, esses trabalhadores são, em
média, menos qualificados do que no restante da indústria, o que, com certeza
tem relação com a baixa produtividade dessas firmas. Além disso, esses traba-
lhadores passam menos tempo empregados na mesma firma, evidenciando
uma situação de emprego menos estável do que no restante da indústria.

O preço também é um fator importante de competitividade para as fir-
mas especializadas em produtos padronizados. A diferença é que essas firmas
são maiores e muito mais produtivas do que as primeiras. Cerca de 63% das
vendas da indústria são feitas por firmas como essas, que empregam 49% dos
trabalhadores industriais – ou seja, a maior parte da indústria brasileira é
constituída de firmas com tais características. A escolaridade da mão-de-obra
e o tempo de permanência no emprego são maiores entre essas firmas do que
entre as firmas com produtividade menor.

Por fim, as firmas mais avançadas em tecnologia são as firmas exportado-
ras, as que introduzem inovações tecnológicas e diferenciam seus produtos.
São características que levam essas firmas a usarem uma estratégia de competi-
ção baseada mais na qualidade e na diferenciação do produto do que propria-
mente em preços mais baixos. Os trabalhadores dessas empresas são mais qua-
lificados do que a média da indústria. Também ficam mais tempo na mesma
empresa, possibilitando ganhos de produtividade associados ao aprendizado
do trabalhador dentro da firma.

8. Detalhes dos procedimentos estatísticos usados para a classificação das firmas na indústria brasileira podem ser vistos no livroInovações,
padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras, rganizado por João Alberto De Negri e Mario Salerno (2005).
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TABELA 6
TECNOLOGIA, COMÉRCIO EXTERIOR, INVESTIMENTO DIRETO E CARACTERÍSTICAS
DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NAS EMPRESAS - 2000

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Essas características diferenciadas da mão-de-obra nos diversos tipos de
firma mostram como esse é um fator estreitamente relacionado com o desem-
penho das empresas e da indústria brasileira. Um dos reflexos dessas caracte-
rísticas é o fato de que essas firmas acabam por remunerar melhor os seus
trabalhadores.

A inovação tecnológica pode ter diferentes graus de complexidade. Exis-
tem inovações de processos e inovações de produtos. As primeiras são, em sua
grande parte, mais simples, porque podem estar relacionadas à compra de
equipamentos mais sofisticados, por exemplo. Existem também inovações
puramente adaptativas, no sentido de serem novidades para a firma, mas cons-
tituem produtos ou processos já conhecidos no mercado nacional. As inova-
ções de produto novo para o mercado consistem na criação efetiva de um
produto ainda inexistente no mercado brasileiro e se caracterizam por uma
complexidade muito maior, dado que requerem um volume de informações
superior qualitativa e quantitativamente.

No que diz respeito à inovação tecnológica nas firmas industriais, perce-
be-se uma clara tendência de maior escolaridade da mão-de-obra nas que ino-
vam de forma mais agressiva. Empresas que, entre 1998 e 2000, criaram um
produto novo que não existia no mercado brasileiro têm trabalhadores mais

Tipo de firmas Escolaridade Tempo de emprego 

Inovação 

Empresas industriais não-inovadoras 6,9 38,3 

Empresas industriais inovadoras 7,6 37,9 

Empresas industriais inovadoras de produto novo para o mercado 8,6 49,8 

Mercado externo 

Empresas não-exportadoras 8,5 69,7 

Empresas exportadoras 9,9 69,8 

Investimento direto 

Empresas industriais brasileiras 7,1 37,7 

Empresas industriais brasileiras com investimento fora do país 9,1 67,3 

Empresas industriais transnacionais 9,8 57,2 

Estratégia de competição 

Empresas que inovam e diferenciam produtos 9,1 54,1 

Empresas especializadas em produtos padronizados 7,6 43,9 

Empresas que não diferenciam produtos e têm produtividade menor 6,9 35,4 
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qualificados e mais estáveis do que as que apenas inovaram. Estas últimas, por
sua vez, possuem mão-de-obra mais escolarizada do que as que não
implementaram nenhum tipo de inovação, conforme mostra os indicadores
da Tabela 6.

A mesma relação pode ser observada nas exportadoras vis-à-vis as não
exportadoras. A participação em mercados externos exige requisitos de
competitividade que vão além de apenas possuir preços mais baixos. Nesse
sentido, reduzir custos de mão-de-obra por meio da contratação de trabalha-
dores menos qualificados não garante às empresas exportadoras um desempe-
nho competitivo superior. Na verdade, a competição no mercado internacio-
nal, mesmo em produtos menos intensivos em tecnologia, requer padrões
técnicos e de qualidade que não podem prescindir de trabalhadores mais qua-
lificados. Esses trabalhadores são mais capacitados para operar equipamentos
mais complexos tecnologicamente, o que confere a essas firmas padrões de
competitividade superiores.

Outra forma de uma empresa internacionalizar sua produção, além de
exportar, é produzir diretamente em outros países por meio do investimento
direto externo. No Brasil, ainda é muito pequeno o número de firmas que
internacionalizaram sua produção: segundo o Bacen, apenas 297 empresas
industriais brasileiras possuem investimentos fora do país. Em contrapartida,
o número de empresas estrangeiras no Brasil é bastante elevado – a maior
parte das grandes corporações internacionais já estão instaladas no país.

No que diz respeito às empresas internacionalizadas, verifica-se nova-
mente uma relação muito forte entre o seu desempenho e as características da
mão-de-obra que elas empregam. Firmas que investem no exterior são, de modo
geral, mais competitivas e consolidadas nos seus mercados de origem. Tam-
bém costumam ser líderes mundiais nos seus setores de atuação. Essa capaci-
dade competitiva é reflexo do perfil de sua mão-de-obra, de modo geral, mais
qualificada e mais estável do que nas empresas puramente domésticas.

5 DIFERENCIAIS DE SALÁRIO

Por que os salários dos trabalhadores são diferentes? Sabe-se que existe uma
série de características individuais do trabalhador que influenciam na deter-
minação do seu salário. A principal delas talvez seja sua escolaridade. Pessoas
com mais anos de estudo recebem salários maiores que os daquelas que estuda-
ram menos. Além disso, a profissão escolhida também interfere no nível de
salários – além de outras particularidades como: idade, experiência no merca-
do de trabalho e na empresa, ser um trabalhador em tempo parcial ou inte-
gral, ter ou não carteira de trabalho etc. Por fim, ser homem ou mulher, bran-
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co ou negro também são fatores que geram remunerações diferentes, evidenci-
ando um certo grau de discriminação no mercado de trabalho.

Entretanto, mesmo os trabalhadores que tenham em comum todas as
características possíveis estão sujeitos a receber salários diferentes. Qual seria a
explicação para isso? Uma das explicações é que, na verdade, os trabalhadores
não são idênticos. Existem alguns atributos individuais, como competência,
empatia, redes sociais e outros que não são observáveis em um primeiro mo-
mento. Essas características podem explicar as diferenças de salários entre pes-
soas supostamente iguais.

Há outras explicações, – nesse caso, baseadas não mais no perfil individu-
al e profissional dos trabalhadores mas sim no perfil das empresas em que
trabalham. O fato de algumas empresas serem mais produtivas do que outras
pode fazê-las repassar uma parte dessa produtividade ao trabalhador em forma
de maiores salários. Por isso, embora idêntico a outro, esse trabalhador pode-
ria receber um salário maior apenas por estar em uma empresa mais produtiva.

Outra possível explicação estaria na política adotada pela firma ao con-
tratar um funcionário. Para incentivá-lo a trabalhar mais e melhor e, portanto,
ser mais produtivo, a empresa tem duas opções: fiscalizar seus funcionários ou
pagar salários maiores. O salário superior ao salário médio do mercado teria
dois resultados: atrairia para a empresa os profissionais mais capacitados e
sabendo que o seu salário é maior do que o de outros iguais a ele, esse profis-
sional se sentiria incentivado a trabalhar mais e melhor. Saberia que, caso não
trabalhasse da melhor maneira possível e fosse demitido em virtude disso, seu
salário voltaria a ser, no mercado, igual ao de trabalhadores iguais a ele – ou
seja, menor do que seu salário atual. Essa é a explicação proposta pelas teorias
de salário-eficiência.

Por fim, outra explicação estaria no poder de barganha desses trabalhado-
res, o que é conhecido na literatura econômica como rent sharing. Funcionári-
os de firmas mais lucrativas poderiam, por meio da sua organização ou dos
sindicatos, exercer certa pressão sobre a empresa para que ela dividisse seus
lucros com os funcionários na forma de maiores salários. Evidentemente, para
que isso ocorra, é necessário que os trabalhadores tenham mecanismos de pres-
são sobre as empresas ou poder de barganha.

Em síntese, as características diferenciadas dos trabalhadores ocupados
nas empresas mais competitivas devem se refletir, em algum grau, em maiores
ou menores salários individuais. Sabe-se que existe um prêmio salarial associ-
ado à maior escolaridade do trabalhador, ou seja, espera-se que o salário de um
trabalhador aumente na medida em que aumenta o seu nível de qualificação.
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Da mesma forma, a experiência desse trabalhador no mercado e, especifica-
mente, na firma, conta positivamente sobre o salário que ele recebe. Entretan-
to, parte das diferenças salariais observadas no setor produtivo brasileiro se
deve, como acabamos de explicar, não apenas às características dos trabalhado-
res, mas às características das empresas. Sendo assim, a pergunta fundamental
é: quais são as empresas ou atividades econômicas que pagam maiores salários
aos seus trabalhadores e por quê?

O Gráfico 8 mostra que há diferenças significativas nas remunerações
entre setores econômicos e regiões. Em termos regionais, os maiores salários
estão nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, seguidas das regiões Sul e Norte. Os
salários mais baixos estão na região Nordeste. As diferenças podem ser, em
parte, explicadas pela diversidade de perfil dos trabalhadores e pelas ativida-
des preponderantes em cada uma das regiões. O Centro-Oeste, por exemplo,
concentra boa parte dos serviços relacionados à administração pública federal.
A região Sudeste, por sua vez, concentra mais de 55% da produção industrial
brasileira, setor no qual as remunerações são, em média, superiores: o salário
médio dos trabalhadores industriais é de aproximadamente R$ 1.000, segun-
do dados de 2004.

GRÁFICO 8
REMUNERAÇÃO MENSAL DOS TRABALHADORES COM CARTEIRA NO BRASIL: 2004

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Os serviços – apesar da grande heterogeneidade – pagam, em média,
salários superiores aos demais setores. Os trabalhadores ocupados no setor
recebem aproximadamente R$ 1.100, em média. No comércio e na agricultu-
ra os salários tendem a ser menores: em média R$ 650 no comércio e R$ 500
na agricultura. Como a qualificação dos trabalhadores agrícolas é menor do
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que a média brasileira, uma parte da menor remuneração associada a esses
trabalhadores pode ser explicada pela escolaridade.

Aspecto importante associado à remuneração dos trabalhadores agrícolas é
o alto índice dos ocupados sem remuneração. Segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2004, cerca de 30% – aproximadamente
3,5 milhões das pessoas ocupadas em atividades agrícolas, com ou sem carteira
assinada –, não recebem remuneração nenhuma. Apesar desse alto número, per-
cebe-se uma redução gradual do contingente de não-remunerados nessas ativi-
dades: em 1993, o percentual de pessoas sem remuneração era de 35%.

Já vimos que, no meio rural, as pessoas ocupadas em atividades não-
agrícolas possuem maior qualificação do que aquelas ocupadas em atividades
tipicamente agrícolas. Entretanto, trabalhadores iguais em anos de estudo e
em outros atributos são mais bem remunerados nas atividades agrícolas do
que nas atividades não-agrícolas, conforme demonstraram Ferreira, Balsadi,
Freitas e Almeida.9 Em termos regionais, os trabalhadores residentes no meio
rural recebem salários maiores no Centro-Oeste do que receberiam em outra
região do país. Esse diferencial pode estar associado à recente expansão agríco-
la nessa região, cujas culturas são em grande parte destinadas à exportação.

Entre as atividades econômicas do setor de serviços existe grande
heterogeneidade de salários. Martim Vicente Gottschalk e Patrick Franco Alves
mostram que os maiores salários estão em setores mais intensivos em tecnologia
e mais concentrados, como holdings, agências de notícias, informática, distri-
buição de filmes e vídeo e transportes aéreos.10 Os menores salários estão prin-
cipalmente em serviços relacionados à pecuária, à silvicultura e a serviços pes-
soais, pouco intensivos em tecnologia e bastante pulverizados. Essas diferenças
de salários entre atividades econômicas não se devem à nenhuma característica
do trabalhador. O que estamos dizendo é que o mesmo trabalhador que mi-
grasse de um setor menos dinâmico para um outro mais avançado
tecnologicamente, receberia um salário maior.

De modo geral, firmas mais avançadas do ponto de vista tecnológico e mais
inseridas no mercado internacional tendem a remunerar melhor seus trabalha-
dores do que as menos competitivas. Os diferenciais de remuneração derivados
de desigualdades no desempenho das empresas podem ser muito bem demons-
trados pelo que ocorre na indústria brasileira. A Tabela 7 mostra os salários por
hora dos trabalhadores industriais nos diferentes tipos de firmas.

9. Ver Capítulo 15 deste livro.

10. Ver Capítulo 13 deste livro.
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Nas firmas inovadoras a remuneração por hora de trabalho é maior do
que nas firmas não-inovadoras, independentemente de serem ou não inseridas
no mercado internacional. Entre as inovadoras, existe um subgrupo de firmas
capazes de realizar inovações mais radicais, ou seja, a criação de produtos iné-
ditos no mercado brasileiro. Nesse subgrupo a inovação desenvolvida não é
simplesmente adaptativa, não copia tendências já existentes no mercado. Para
essas empresas, o salário por hora é ainda maior do que para o conjunto das
empresas inovadoras.

TABELA 7
REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS EMPRESAS INDUSTRIAIS
BRASILEIRAS EM 2004
[R$ por h]

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Esse diferencial pode ser visto de maneira flagrante comparando-se ape-
nas as firmas exportadoras. Entre elas, as não-inovadoras pagam salário mé-
dio de R$ 6,91 por hora de trabalho, as inovadoras pagam R$ 9,15, e aque-
las que introduziram novos produtos no mercado brasileiro pagam R$ 12,07
por hora trabalhada.

Na comparação entre firmas exportadoras e inovadoras de produtos no-
vos para o mercado e as firmas que não exportam nem inovam, o diferencial se
torna ainda maior. As que não exportam nem realizam nenhum tipo de inova-
ção tecnológica remuneram seus trabalhadores a R$ 5,70 por hora de traba-
lho. As que são simultaneamente exportadoras e inovadoras pagam os menci-
onados R$ 12,07 por hora trabalhada.

Claro que essas diferenças podem derivar, em parte, do fato de serem os
trabalhadores dessas firmas também diferentes entre si – como já foi visto na
Seção 4 deste capítulo. Mas, mesmo considerados todos esses aspectos, ainda

Inovação tecnológica 

Características 
das empresas 

Não- inovadoras Inovadoras 
Inovadoras de produto  
novo para o mercado 

Todas 

Exportadoras 6,91 9,15 12,07 9,54 

Não-exportadoras 5,71 5,98 9,06 6,05 

Importadoras 8,31 9,32 12,07 10,03 

Não-importadoras 4,80 4,92 7,34 4,95 

Estrangeiras 12,11 11,21 15,58 12,38 

Nacionais 5,90 7,86 11,66 8,03 
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assim existem diferenças de remuneração associadas à inovação e à inserção
externa das firmas.

As empresas que inovam e diferenciam produtos pagam salários 12,07%
superiores aos da média da indústria, enquanto as especializadas em produtos
padronizados pagam 0,7% a mais (mais próximas à média). Por fim, as que
não diferenciam produtos e tem produtividade menor pagam 11,4% a menos
do que a média da indústria. Firmas exportadoras pagam salários 24,7% supe-
riores aos das não-exportadoras. Significa que, se um trabalhador empregado
em uma empresa não-exportadora recebe, por exemplo, R$ 10 por hora de
trabalho, outro igual a ele recebe, em uma firma exportadora, R$ 12,47 pela
mesma hora de trabalho.11

Do mesmo modo, uma firma estrangeira na indústria brasileira paga
38,3% a mais do que uma firma idêntica controlada por capital nacional pa-
garia a trabalhadores também idênticos. No setor de serviços, as empresas
estrangeiras também remuneram melhor seus trabalhadores, embora essa di-
ferença seja menor do que na indústria: 31,5%. A diferença entre nacionais e
estrangeiras é maior entre as não-exportadoras do que entre as exportadoras:
25,7% no grupo das exportadoras contra 42% no grupo das não-exportado-
ras, mostrando que as nacionais exportadoras estão mais próximas, em termos
de remuneração, das multinacionais do que das nacionais não-exportadoras.
Outro aspecto interessante da diferença salarial nas empresas nacionais e es-
trangeiras é que ela favorece, especialmente, os trabalhadores administrativos,
conforme demonstrou Célio Hiratuka e Paulo Fracalanza.12 Ou seja, os salári-
os dos trabalhadores diretamente ligados à produção (o chão de fábrica) nas
estrangeiras não são tão superiores aos salários desses mesmos trabalhadores
nas nacionais, quanto são superiores os salários do pessoal administrativo.

Um dos possíveis efeitos da maior participação estrangeira na estrutura
produtiva brasileira está associado justamente aos salários pagos por essas em-
presas. É possível que, ao pagar maiores salários, elas elevem o patamar salarial
médio na estrutura produtiva brasileira, forçando assim que as empresas do-
mésticas também paguem salários maiores. O efeito é comumente chama-
do de transbordamento e representa a disseminação na indústria brasileira das
práticas adotadas nas empresas estrangeiras.

Na indústria brasileira, o efeito transbordamento ocorre entre estrangei-
ras e domésticas nas áreas de tecnologia e produtividade. As empresas nacio-
nais absorvem novas tecnologias e acabam se tornando mais produtivas em

11. Ver Capítulo 3 deste livro.

12. Ver Capítulo 10 deste livro.
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virtude da convivência com empresas estrangeiras. Rogério Dias e Marco Au-
rélio de Mendonça observaram inclusive que as empresas de capital nacional
têm sua produtividade positivamente influenciada pela contratação de traba-
lhadores que tiveram experiências em empresas estrangeiras.13

Todos esses números evidenciam que as empresas mais dinâmicas em
tecnologia e mais competitivas acabam remunerando melhor seus trabalhado-
res. Isso, evidentemente, é importante do ponto de vista da competitividade, na
medida em que mostra que certas estratégias podem ter mais sucesso, tanto em
termos de inserção externa, quanto da qualidade do emprego gerado no país.

Além de pagar salários mais altos, as firmas mais competitivas da indús-
tria brasileira também concedem mais benefícios extra-salariais do que firmas
menos competitivas. No Brasil, existe um intenso debate sobre a importância
dos custos trabalhistas na geração de emprego e na competitividade da econo-
mia. Argumenta-se, com as mais variadas estimativas, que a relação entre en-
cargos e salários é muito elevada. A partir da análise da indústria de transfor-
mação brasileira, Eduardo Noronha, Fernanda De Negri e Karen Artur – mais
do que tentar chegar a um número definitivo sobre o quanto se paga de encar-
gos trabalhistas para cada real pago em salários –14 analisaram como a relação
entre encargos e salários pode variar em firmas diferentes.

O Gráfico 9 mostra que as firmas onde não há diferenciação de produtos e
a produtividade é menor, para cada real pago diretamente ao trabalhador (na
forma de salários, férias, 13º, participação nos lucros e comissões) são pagos
cerca de 40 centavos de benefícios indiretos (FGTS, INSS, seguro saúde, auxílio
alimentação e outros benefícios). Nas firmas que inovam e diferenciam produtos
– as mais competitivas da estrutura industrial –, para cada real pago diretamen-
te ao trabalhador, são pagos mais de 50 centavos em benefícios indiretos. A
proporção maior de benefícios indiretos se deve não a encargos obrigatórios,
como INSS ou FGTS, mas a benefícios espontâneos, como auxílio-alimentação
ou plano de saúde. Percebe-se também que nas menos competitivas o peso dos
gastos em pessoal nos custos totais da firma é muito superior. As menores e
menos competitivas chegam a gastar em pessoal um montante equivalente a
20% dos custos totais. Por outro lado, nas firmas maiores e mais dinâmicas, os
gastos em pessoal representam pouco mais de 10% dos seus custos.

A relação entre o dinamismo tecnológico das empresas e a remuneração
dos trabalhadores afeta também os diferenciais regionais de salários. A locali-
zação dos maiores salários está estreitamente relacionada com a maior concen-

13. Ver Capítulo 9 deste livro.

14. Ver Capítulo 7 deste livro.
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tração de firmas inovadoras. Rangel Galinari, Mauro Borges Lemos e Pedro
Amaral mostraram que a concentração de atividades econômicas dentro de um
município interfere positivamente em sua taxa salarial e na de municípios
vizinhos,15 tanto na indústria quanto em serviços industriais. A concentração
no mesmo município de empresas envolvidas com atividades produtivas simi-
lares gera, para todas elas, benefícios decorrentes dessa aglomeração. Tais be-
nefícios consistem em maior produtividade dessas empresas e em custos
operacionais menores, e acabam se refletindo em salários maiores.

GRÁFICO 9
CUSTOS DO TRABALHO NA INDÚSTRIA BRASILEIRA. (ANO 2000)

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Também existem efeitos de transbordamento ou de contágio entre os
mercados de trabalho próximos, que contribuem para uma maior convergên-
cia das taxas salariais dos municípios vizinhos. Ou seja, municípios cujos vizi-
nhos possuem salários mais altos tendem a ter salários também maiores.

Outra possível razão para que firmas diferentes remunerem de modo de-
sigual trabalhadores semelhantes, como já foi dito, está na maior lucratividade
de umas em relação a outras. É possível que trabalhadores de empresas mais
lucrativas exerçam pressão no sentido de se beneficiarem de uma parcela dos
lucros. Assim, se o poder de pressão dos trabalhadores é grande, parte dos
lucros poderia se converter em maiores salários. Essas questões foram analisa-
das por Pedro S. Martins e Luiz Alberto Esteves.16 Esses autores chegaram à

15. Ver Capítulo 8 deste livro.

16. Ver Capítulo 12 deste livro.
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conclusão que firmas mais lucrativas, de fato, remuneram melhor os seus tra-
balhadores na indústria brasileira.

O estudo mostra que existe algum grau de transferência de lucros para o
salário dos trabalhadores da indústria, embora essa transferência seja menor
no Brasil do que nos países desenvolvidos. Na indústria brasileira, um traba-
lhador que migra da firma menos lucrativa no seu setor de atividade para a
mais lucrativa passaria a receber salário entre 3,5% e 5,4% maior. Nos países
desenvolvidos, o ganho salarial dessa mudança seria de 24% para os Estados
Unidos, de 16% para o Reino Unido e entre 12% e 24% na Suécia. Isso
sugere que, embora exista no Brasil alguma divisão de lucros entre emprega-
dores e empregados, o poder de barganha dos trabalhadores brasileiros é me-
nor do que o dos seus colegas de países desenvolvidos.

Quanto aos diferenciais salariais por gênero, eles são maiores na indústria
do que no setor de serviços. Na indústria, os homens recebem em média 33%
a mais do que as mulheres. No setor de serviços, o salário dos homens é 14,3%
superior ao das mulheres com as mesmas qualificações.

Outra fonte importante dos diferenciais de salário por gênero diz respei-
to à questão da ascensão profissional entre homens e mulheres na hierarquia
das empresas. Danilo Coelho17 investigou a existência de barreiras não-explí-
citas que impedem às mulheres ascenderem aos altos escalões das grandes
empresas e encontrou que, apesar de constituírem 23% do total de emprega-
dos das grande empresas industriais e serem, em média, mais educadas do que
os homens, as mulheres ocupam apenas 14% dos cargos de comando (gerên-
cia ou diretoria). O mesmo estudo constatou que nas empresas de capital
nacional os engenheiros demoram, em média, 35% a menos de tempo para
serem promovidos do que as engenheiras. Significa que, se um engenheiro é
promovido a gerente ou a diretor em seis anos e meio, uma engenheira em
situação idêntica esperaria dez anos para ser promovida. Apesar dessa diferen-
ça expressiva, pelo Gráfico 10 percebe-se uma evolução favorável às mulheres
nos últimos anos. Em 1996, elas só ocupavam 8% dos cargos de comando
nessas empresas. Curiosamente, o autor não encontra evidências conclusivas
sobre a existência de diferenciais de promoção entre homens e mulheres nas
empresas de capital estrangeiro.

Para concluir, é importante ressaltar que além de as empresas mais com-
petitivas e avançadas tecnologicamente demandarem mão-de-obra mais quali-
ficada e remunerar melhor os trabalhadores, o seu nível de competitividade
também depende dos trabalhadores. Ou seja, as evidências apresentadas são

17. Ver Capítulo 6 deste livro.
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uma via de mão dupla: competitividade e lucratividade maiores permitem às
firmas oferecerem empregos melhor remunerados, ao mesmo tempo em que
trabalhadores mais qualificados e com maior permanência nas empresas aju-
dam a construir essa competitividade.

GRÁFICO 10
PARTICIPAÇÃO FEMININA EM CARGOS DE COMANDO EM GRANDES EMPRESAS
INDUSTRIAIS

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

6 OS TRABALHADORES E O DESEMPENHO TECNOLÓGICO DAS EMPRESAS

O sucesso tecnológico de vários países, especialmente os asiáticos, que
alcançaram rapidamente um alto grau de desenvolvimento tecnológico, é cre-
ditado, entre outras coisas, ao capital humano. O investimento em educação e
na qualificação profissional da mão-de-obra são freqüentemente citados como
uma das causas principais da mudança que levou esses países a se aproximarem
dos padrões tecnológicos dos países desenvolvidos.

Especialmente importante, nesse contexto, é a formação de recursos hu-
manos altamente capacitados, que possam contribuir no desenvolvimento do
talento inventivo do país – aspecto analisado por Divonzir Gusso.18 A forma-
ção desses recursos pode se processar a partir de três fontes: a) do sistema
educativo formal; b) de sistemas de aprendizagem organizacional, isto é, do
treinamento custeado pelas firmas nas suas dependências e potencializado pela
perspectiva de maior permanência do trabalhador dentro delas; e c) da mobi-

18. Ver Capítulo 14 deste livro.
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19. Ver Capítulo 17 deste livro.

lidade de recursos humanos qualificados entre países e organizações, processo
qualificado na literatura como brain gain ou brain drain.

O Brasil forma, todos os anos, em programas de pós-graduação da Capes,
cerca de 30 mil novos mestres e doutores. Entretanto, o número de profissionais
com essas características atuando diretamente no setor produtivo, em atividades
de P&D, ainda é muito restrito. Em 2000, as empresas industriais brasileiras
empregavam apenas 2.900 profissionais com pós-graduação em seus departa-
mentos de P&D. Em 2003, pouco mais de 3.100 pós-graduados atuavam dire-
tamente em P&D na indústria – ou seja, pouco menos de 10% dos pós-gradu-
ados que saem das universidades todos os anos no país. Parece, ainda hoje, que a
principal alternativa dos pós-graduados brasileiros é trabalhar nas próprias ins-
tituições de ensino superior ou procurar níveis ainda mais altos de formação.

Uma boa maneira de verificar até que ponto os profissionais com pós-
graduação têm contribuído para o desempenho tecnológico do país é a partir
do número de patentes solicitadas por eles. Adriano Baessa19 verificou que
menos de 1% do número total de patentes depositadas no Instituto Nacional
de Propriedade Intelectual (INPI) provém de inventores recentemente saídos
de programas de pós-graduação. Apesar dessa ainda pequena participação no
esforço inventivo do país, existe uma diferença significativa de qualidade e
sentido de inovação nas patentes registradas por titulados vis-à-vis as patentes
depositadas por outras pessoas ou firmas. Entre as registradas por egressos da
pós-graduação, é bem maior a parcela de invenção: 65% das registradas por
mestres e doutores são patentes de invenção,isto é, consideradas inovações
mais radicais. Em contrapartida, do total registrado no INPI por pessoas ou
firmas residentes no Brasil, apenas 35% são patentes de invenção. Ou seja,
embora os egressos da pós-graduação no Brasil ainda pareçam inovar muito
pouco, suas inovações são proporcionalmente muito mais radicais do que as
demais inovações registradas.

O baixo índice de utilização desses profissionais diretamente no setor
produtivo pode ser, portanto, uma das explicações para a reduzida taxa de
inovação na economia brasileira. De fato, a existência de profissionais mais
qualificados nos quadros de uma firma tem impactos muito expressivos na sua
capacidade criativa e aumenta substancialmente suas chances dese tornar uma
inovadora de produtos ou processos.

Quanto mais profissionais com nível superior possuem as empresas, mai-
ores são suas chances de vir a criar produtos e processos inovadores no futuro.
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Fernanda De Negri20 mostra que a diversidade de formações profissionais en-
tre os trabalhadores com curso superior também aumenta as chances de suces-
so na criação de novos produtos. Assim, tanto a qualificação quanto a diversi-
dade da mão-de-obra são importantes para o aprendizado tecnológico das
firmas. Empresas com tais características têm maior capacidade de adquirir
novos conhecimentos no mercado ou em instituições de ensino e pesquisa e de
aplicá-los para fins comerciais na forma de inovações.

A segunda fonte de capacitação de recursos humanos para a inovação de
produtos são os esforços realizados pelas firmas no treinamento de trabalhado-
res. Infelizmente, gasta-se ainda muito pouco, no Brasil, em treinamento da
mão-de-obra. Mesmo as firmas industriais brasileiras que investem em ativi-
dades de pesquisa e desenvolvimento possuem gastos em treinamento – desti-
nados ao desenvolvimento de inovações – inferiores a 0,1% da sua receita
líquida de vendas. Significa que, em 2000 e 2003, as firmas brasileiras inves-
tiram cerca de R$ 417 milhões e R$ 475 milhões em treinamento de pessoal
para a inovação tecnológica.

Ainda assim, os gastos em treinamento têm resultados importantes para
as firmas que o fazem. Aliados à perspectiva de uma permanência maior dos
trabalhadores, os gastos em treinamento ampliam as chances de as empresas
inovarem. Por outro lado, o treinamento realizado pela firma perde importân-
cia como fator de desenvolvimento de sua capacidade tecnológica em um qua-
dro com elevada rotatividade da mão-de-obra.

A terceira e última fonte potencial de recursos humanos altamente quali-
ficados está na mobilidade dos trabalhadores entre empresas e países. As em-
presas transnacionais, em especial, recorrem ao recrutamento de pessoas em
firmas rivais ou em países onde os agentes de inovação recebem remuneração
de padrões inferiores aos seus. Entretanto, também pode acontecer o inverso,
ou seja, é possível que recursos humanos qualificados saiam de empresas es-
trangeiras e venham trabalhar em empresas de capital nacional.

As transnacionais possuem, no Brasil, indicadores de produtividade 62%
superiores às empresas de capital nacional. Assim, é possível que os trabalha-
dores acostumados aos padrões técnicos e de qualidade dessas empresas, ao
migrarem para empresas nacionais, contribuam para o aprimoramento
tecnológico e competitivo destas. As evidências mostram que as empresas bra-
sileiras que contratam trabalhadores qualificados provenientes das estrangeiras
vêem sua produtividade aumentar em virtude dessas contratações. Da mesma

20. Ver Capítulo 4 deste livro.
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forma, ao contratar esses trabalhadores, as empresas em questão também au-
mentariam suas chances de se tornarem empresas inovadoras.

Todas as evidências e indicadores apresentados neste livro parecem con-
vergir claramente em uma direção: a qualidade da mão-de-obra e o desempe-
nho tecnológico e competitivo da economia brasileira são elementos que se
retroalimentam. As relações entre tecnologia, inserção externa e emprego pa-
recem ser mais benéficas do que se poderia imaginar. Em geral o que se costu-
ma ressaltar, quando se analisam os impactos da tecnologia sobre o emprego,
são os efeitos negativos derivados da substituição de mão-de-obra por máqui-
nas e equipamentos mais modernos.

De fato, a tecnologia é poupadora de mão-de-obra, especialmente de
mão-de-obra menos qualificada. Entretanto, como foi possível observar neste
livro, as inovações tecnológicas realizadas pela firma também abrem oportuni-
dades para outras firmas inovadoras. Essas oportunidades se relacionam à con-
quista de novos mercados e ao desempenho econômico que permite a essas
firmas crescerem mais do que suas congêneres não-inovadoras. Seu crescimen-
to acaba fazendo com que o emprego nelas volte a crescer, e com um nível de
qualidade e remuneração superior ao que se tinha antes das mudanças
tecnológicas.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado às relações entre inserção externa e
emprego. Se os impactos da abertura comercial no Brasil sobre o emprego
foram negativos, em compensação as exportações brasileiras parecem, hoje,
desempenhar um papel positivo na geração de emprego e renda. Ou seja, a
economia do país pode encontrar novas fontes de dinamismo, de criação de
emprego e de melhoria da renda dos trabalhadores. Por outro lado, os investi-
mentos em qualificação profissional e treinamento da mão-de-obra são igual-
mente fatores relevantes para melhorar o desempenho competitivo do setor
produtivo brasileiro.




