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APRESENTAÇÃO

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tem a satisfação de apre-
sentar ao país esta publicação, resultante dos esforços da instituição para me-
lhor compreender o funcionamento da economia e da sociedade brasileira.
Tecnologia, exportação e emprego aborda, sob um prisma totalmente inovador,
um dos principais desafios da economia brasileira no período recente: a gera-
ção de empregos.

Nos últimos anos, o país se tornou muito mais aberto ao comércio e aos
investimentos externos. Hoje essa maior inserção externa já é uma característica
constitutiva da realidade do país, da mesma forma que as exportações já fazem
parte da estratégia competitiva de boa parte das firmas brasileiras. No Brasil e no
mundo, a utilização de novas tecnologias, incorporadas em novos produtos e
processos produtivos, contribui fortemente para moldar esse novo cenário.

É possível afirmar que existe, no Brasil, uma parcela de empresas que
utiliza as mais avançadas tecnologias e que tem na inovação tecnológica uma
ferramenta essencial para competir nos mercados doméstico e internacional.
As transformações estruturais vivenciadas pela economia brasileira criam no-
vos desafios para a geração de empregos e exigem outras interpretações e
questionamentos. Assim, nada mais oportuno do que analisar, do ponto de
vista da nova estrutura produtiva, quais as relações que hoje se observam entre
tecnologia, exportações e emprego. Este livro mostra que hoje temos de crescer
a taxas mais elevadas do que há dez anos para gerar o mesmo aumento percentual
no emprego. As análises aqui apresentadas constituem um rico material para
reflexão e acreditamos que possam apontar caminhos para um crescimento
sustentável do emprego no país.

Na busca desses caminhos, o livro mostra, entre outras coisas, como são e
onde estão as firmas brasileiras que mais geraram empregos nos últimos anos:
justamente aquelas grandes empresas que implementaram inovações tecnológicas
e que, em virtude dessas inovações, encontraram novas oportunidades para
ampliar suas vendas. O livro levanta também um desafio importante para o
sistema educacional brasileiro: as inovações tecnológicas requerem trabalha-
dores mais qualificados, tanto para operar as novas tecnologias – depois de sua
implementação – quanto para capacitar as empresas a inovar. Além disso, cons-
tata-se que as exportações constituem um dos canais mais bem-sucedidos para
a geração de novos postos de trabalho na economia.



E sobre a qualidade dos postos de trabalho gerados nas empresas brasilei-
ras? Se considerarmos a remuneração como um elemento importante para a
qualidade do emprego, talvez seja possível obter algumas respostas. Esta obra
mostra que firmas inovadoras, inseridas no comércio internacional e que ado-
tam estratégias competitivas mais avançadas e modernas, voltadas para a ino-
vação e diferenciação de produto, remuneram melhor seus trabalhadores. Além
disso, tais empresas possuem menor rotatividade da mão-de-obra do que as
menos competitivas.

Esses são apenas alguns dos elementos, questionamentos e resultados obti-
dos neste livro. Com ele o Ipea espera de alguma forma contribuir com o debate
sobre o desenvolvimento brasileiro e sobre o futuro do emprego no país.

Luiz Henrique Proença Soares
Presidente do Ipea



PREFÁCIO

O governo brasileiro tem dado especial atenção à geração de empregos e, nesse
sentido, é fundamental dedicar todo esforço à construção de mecanismos de
incentivo à inovação tecnológica. Além de contribuir para melhorar as condi-
ções de trabalho e para ampliar as oportunidades de emprego, a inovação
tecnológica gera postos de trabalhos de melhor qualidade e de melhor remu-
neração – razões mais do que suficientes para que a consideremos como uma
das questões-chave no debate sobre o desenvolvimento do Brasil. As ações
voltadas para a inovação tecnológica são positivas para o país, para as empresas
e para os trabalhadores.

Participando ativamente desse esforço, o Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) apresenta ao país, com este Tecnologia, exportação e emprego,
uma relevante contribuição para que se entenda a dinâmica do mercado de
trabalho no contexto das mudanças ocorridas na estrutura produtiva industri-
al brasileira nas últimas décadas. As diversas pesquisas que enriquecem o livro
compartilham o mesmo objetivo: conhecer os efeitos das mudanças tecnológicas
na estrutura produtiva nacional, não só na geração de novos empregos como
também na sua qualidade.

Ao leitor, em particular ao formulador e gestor de políticas públicas ori-
entadas para o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a geração de empre-
gos de qualidade no país, destacamos alguns aspectos desta publicação que a
tornam singular. Em primeiro lugar, sobressai o tratamento original dado ao
tema, pois os estudos aqui apresentados sobre as diversas dimensões do merca-
do de trabalho têm como eixo uma visão de competitividade com base nas
estratégias de desenvolvimento tecnológico e inovação das firmas e, ao mesmo
tempo, nas políticas das agências de fomento ao desenvolvimento cientifico e
à formação de mão-de-obra qualificada.

Outro aspecto que merece destaque em Tecnologia, exportação e emprego é
o seu caráter interdisciplinar – o tema se desenvolve de forma a estabelecer um
diálogo fecundo entre economistas, sociólogos, cientistas políticos e juristas
empenhados na busca de um melhor entendimento das estratégias competiti-
vas e de crescimento das firmas. Um diálogo em que se analisam, entre outras
questões, os efeitos das estratégias competitivas na criação de empregos e sua
influência na capacidade exportadora, na demanda por qualificação, nos dife-



renciais de salários, nos custos e direitos sociais do trabalho, na empregabilidade
por gênero e na ascensão profissional do empregado. Na vasta literatura exis-
tente sobre emprego no país, este é um estudo diferenciado, pois analisa as
mudanças na estrutura produtiva e no mercado de trabalho com foco na ino-
vação tecnológica.

Luiz Fernando Furlan
Ministro de Estado do Desenvolvimento,

Indústria e Comercio Exterior

Paulo Bernardo
Ministro de Estado do Planejamento,

Orçamento e Gestão

Sergio Machado Rezende
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 13
João Alberto De Negri, Fernanda De Negri e Danilo Coelho

CAPÍTULO 1
Tecnologia, Exportação e Emprego 17
Fernanda De Negri, João Alberto De Negri, Danilo Coelho e Lenita Turchi

CAPÍTULO 2
Análise Empírica dos Efeitos Ex-Post das Exportações Sobre
a Produtividade, Emprego e a Renda das Empresas Brasileiras 51
Bruno César Pino Oliveira de Araújo

CAPÍTULO 3
A Influência das Estratégias Competitivas
das Empresas sobre os Salários 69
João Alberto De Negri e Fernando Freitas

CAPÍTULO 4
Determinantes da Capacidade de Absorção das Firmas
Brasileiras: Qual a Influência do Perfil da Mão-de-Obra  101
Fernanda De Negri

CAPÍTULO 5
Impactos do Crescimento dos Complexos Industriais Brasileiros
no Emprego e no Saldo Comercial: 1997 – 2003 123
Luiz Dias Bahia

CAPÍTULO 6
Ascensão Profissional de Homens e Mulheres nas Grandes
Empresas Brasileiras 143
Danilo Coelho

CAPÍTULO 7
Custos do Trabalho, Direitos Sociais e Competitividade Industrial 161
Eduardo G. Noronha, Fernanda De Negri e Karen Artur

CAPÍTULO 8
Retornos Crescentes Urbanos: a Influência do Espaço
na Diferenciação da Taxa Salarial no Brasil 203
Rangel Galinari, Mauro Borges Lemos, Pedro Amaral



CAPÍTULO 9
Mobilidade de Trabalhadores e Efeitos de Transbordamento
entre Empresas Transnacionais e Domésticas 249
Rogério Dias de Araújo e Marco Aurélio Alves de Mendonça

CAPÍTULO 10
Diferenciais de Salário entre Empresas Domésticas
e Estrangeiras na Indústria Brasileira 289
Célio Hiratuka e Paulo Sérgio Fracalanza

CAPÍTULO 11
Tecnologia e a Demanda por Qualificação
na Indústria Brasileira 315
Bruno Cara Giovannetti e Naércio Aquino Menezes-Filho

CAPÍTULO 12
Rent-Sharing nas Indústrias Brasileiras 341
Pedro S. Martins e Luiz Alberto Esteves

CAPÍTULO 13
Diferenciais de Salário no Setor de Serviços 367
Martim Vicente Gottschalk e Patrick Franco Alves

CAPÍTULO 14
Agentes da Inovação: Quem os Forma, Quem os Emprega? 397
Divonzir Arthur Gusso

CAPÍTULO 15
Ocupações Agrícolas e não-Agrícolas: Trajetória
e Rendimentos no Meio Rural Brasileiro 445
Brancolina Ferreira, Otavio Valentim Balsadi, Rogério Edivaldo Freitas e
Alexandre Nunes de Almeida

CAPÍTULO 16
Criação e Destruição de Empregos
na Indústria Brasileira: uma Análise 489
Guilherme Vampré Homsy e Marcelo Araújo Costa

CAPÍTULO 17
Pós-Graduação e Capacidade Inventiva no Brasil: um
Panorama a Partir das Bases de Dados da Capes e do INPI 509
Adriano Ricardo Baessa



INTRODUÇÃO

A motivação para o presente livro começou por duas indagações: como a de-
manda por trabalho reage às inovações tecnológicas na produção e como o
pessoal ocupado nas empresas pode impulsionar as inovações tecnológicas?
Em conseqüência do seu envolvimento nos debates sobre inovação tecnológica
no Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sentiu-se natu-
ralmente atraído a refletir e a buscar respostas sobre os impactos das mudanças
tecnológicas na geração de emprego e na formação de salários no país. Tarefa
tão mais necessária porque, no curso desses debates, evidenciou-se claramente
a ausência no país de estudos aprofundados sobre emprego e salários elabora-
dos a partir de informações das empresas e dos trabalhadores vinculados a
essas empresas.

Não é trivial o desafio de organizar uma obra com artigos que busquem
analisar o emprego sob tal perspectiva. A operacionalização de uma equipe de
pesquisa com essa finalidade demanda não apenas uma estrutura de computa-
ção e reunião de dados. Requer principalmente inteligência e experiência na
organização e no trato das informações de diversos bancos de dados. Essa expe-
riência vem sendo acumulada pelo Ipea nos últimos dez anos. As informações
dos 5,6 milhões de trabalhadores empregados na indústria e dos 6,7 milhões
de trabalhadores ocupados no segmento de serviços, utilizadas para realizar
esta obra, foram cruzadas com as características das respectivas empresas. Ana-
lisaram-se sob os prismas mais diversos os trabalhadores empregados nas em-
presas exportadoras e não-exportadoras, inovadoras e não-inovadoras, estran-
geiras ou nacionais.

Assim, diversas bases de dados foram utilizadas na elaboração deste livro.
Para integrar os bancos de dados, o Ipea desenvolveu metodologias próprias e
realizou testes estatísticos que possibilitaram o tratamento conjunto dos
microdados obtidos a partir das bases da Pesquisa Industrial-Inovação
Tecnológica (Pintec), da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e da Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA) 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 (CEB) e do Registro de Capitais Brasileiros no Exterior
(CBE) do Banco Central do Brasil (Bacen) e da base de dados de compras



governamentais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(ComprasNet/MPOG). Deve-se ressaltar que o Ipea não tem a posse física das
informações utilizadas neste trabalho – portanto, a realização de uma pesquisa
dessa magnitude só foi possível graças às parcerias estabelecidas com o IBGE,
o MTE, o Bacen, o MPOG e a Secex/MDIC.

Não é o primeiro grande esforço de pesquisa que o Ipea coordena sob o tema
da inovação tecnológica. O presente trabalho é na verdade uma continuação de
Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras, livro
lançado pelo Ipea em julho de 2005. Entre seus diversos parceiros, cabe especial
menção ao IBGE. Para garantir o sigilo das informações, os processamentos de
microdados são realizados nas dependências do IBGE, no Rio de Janeiro, sob
supervisão de técnicos especializados da Casa. Os equipamentos não permitem
registros em disquete, CD ou assemelhados, nem conexão à internet, e bloqueiam
a possibilidade de os pesquisadores identificarem as empresas. As tabelas resultan-
tes dos processamentos, gravadas no disco rígido, são liberadas somente após aná-
lise pela equipe do IBGE, que verifica simultaneamente o respeito ao sigilo, a
pertinência e a correta utilização da informação. Observadas essas normas, as de-
mais bases de dados utilizadas na pesquisa foram gravadas no equipamento do
IBGE, para que fosse possível reuni-las com as bases da instituição e, a fim de
garantir o sigilo, todas tiveram o mesmo tratamento.

Este livro permite uma análise abrangente da geração de emprego e da
formação de salários na produção em nosso país. João Alberto De Negri, Fernanda
De Negri, Danilo Coelho e Lenita Turchi assinam o capítulo inicial e traçam
um panorama geral do emprego nas diferentes empresas no Brasil. A partir desse
panorama, analisam as características do pessoal ocupado, bem como elaboram
uma síntese dos resultados a que chegaram os autores dos demais capítulos.

Os ganhos de produtividade do trabalho no comércio exterior são tema do
Capítulo 2, de Bruno César Pino Oliveira de Araújo. João Alberto De Negri e
Fernando Freitas, no Capítulo 3, avaliam os impactos da inovação e diferencia-
ção de produtos, com o objetivo de mostrar o acerto da política industrial anco-
rada na inovação. A capacidade de absorção de inovação nas empresas e os im-
pactos da migração de trabalhadores das empresas estrangeiras para as nacionais
são analisados, respectivamente, por Fernanda De Negri (Capítulo 4) e Rogério
Dias de Araújo e Marco Aurélio Alves de Mendonça (Capítulo 9).

Como a questão da inovação é um ponto central nesta obra, Divonzir
Arthur Gusso discute, no Capítulo 14, a importância do pessoal ocupado nas
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no âmbito da empresa.
Adriano Ricardo Baessa, no Capítulo 17, faz uma radiografia da capacidade
inventiva, medida por depósitos de patentes, dos pós-graduados brasileiros.

Tecnologia, Exportação e Emprego14



A formação dos salários na indústria, nos serviços, e os diferenciais pagos
pelas empresas multinacionais são analisados mediante a estimação de equa-
ções de salário. Realizam essas análises Célio Hiratuka e Paulo Sérgio Fracalanza
(Capítulo 10), Pedro S. Martins e Luiz Alberto Esteves (Capítulo 12) e Martim
Vicente Gottschalk e Patrick Franco Alves (Capítulo 13).

Os salários e as ocupações do meio rural brasileiro são estudados, no
Capítulo 15, por Brancolina Ferreira, Otavio Valentim Balsadi, Rogério
Edivaldo Freitas e Alexandre Nunes de Almeida. A evolução dos complexos
industriais e seus impactos sobre o emprego e a balança comercial são investi-
gados por Luiz Dias Bahia no Capítulo 5 e, no Capítulo 8, Rangel Galinari,
Mauro Borges Lemos e Pedro Amaral detêm-se sobre os efeitos da aglomeração
espacial sobre os salários. Eduardo G. Noronha, Fernanda De Negri e Karen
Artur, no Capítulo 7, analisam como a relação entre encargos e salários pode
variar segundo diferentes atributos das firmas.

Com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre a discriminação de gêne-
ro, Danilo Coelho estuda, no Capítulo 6, o problema das diferenças de tempo
observadas entre a promoção de homens e a de mulheres nas grandes empresas
industriais brasileiras. No Capítulo 11, a relação entre demanda por trabalho quali-
ficado e choques tecnológicos é examinada por Bruno Cara Giovannetti e Naércio
Aquino Menezes-Filho. A hipótese de que as grandes empresas geraram a maior
parte dos postos de trabalho com carteira assinada na última década é posta em
discussão no Capítulo 16 por Guilherme Vampré Homsy e Marcelo Araújo Costa.

Um trabalho de tais proporções não poderia ser realizado sem a preciosa
ajuda das seguintes instituições e pessoas, às quais agradecemos:

− Equipe de Estatística do Ipea, coordenada por Fernando Freitas e com-
posta por Alan Silva, Gustavo Costa Vox, Helio Silva, Kátia Araújo,
Mirian Bittencourt, Patrick Alves e Rodrigo Gatto;

− Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

− Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior;

− Ministério do Trabalho e Emprego;

− Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

− Banco Central do Brasil;

− Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; e

− Ministério da Fazenda.
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