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1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem o objetivo de oferecer um conjunto inicial de resultados obtidos a partir da aplicação dos 21 
fatores ocupacionais descritos em Maciente (2012). Estes fatores capturaram um conjunto diversificado de 
habilidades e competências laborais que serão, neste estudo, utilizados para caracterizar o mercado de trabalho 
brasileiro em alguns de seus aspectos regionais e setoriais, bem como em sua evolução recente.

Cada um dos fatores atribui, para cada ocupação, uma nota que representa o grau de utilização, pela 
ocupação, das habilidades constituintes do fator. Para facilitar a comparação entre fatores, setores e regiões, 
as escalas de notas foram padronizadas, de modo a possuírem médias 0 e desvios padrões unitários. Assim, 
escores superiores a zero representam que uma ocupação utiliza determinado fator com intensidade superior à 
média verificada no fator para o conjunto de ocupações. A utilização média dos fatores – nacional, setorial ou 
regional – representa a nota média atribuída a cada ocupação em cada fator, ponderada pela participação de cada 
ocupação no emprego total da unidade regional ou setorial em análise.

As próximas seções detalham os fatores ocupacionais utilizados mais intensamente nos postos de trabalho do 
mercado formal brasileiro, comparam a utilização destes fatores nos diferentes setores de atividade e apresentam 
sua utilização para diferentes tipos de região. Os resultados baseiam-se nas informações disponibilizadas na 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), compiladas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para 
o período 2003-2010. Os setores de atividade foram agregados segundo o sistema de contas nacionais (IBGE, 
2011), e os resultados regionais utilizam as áreas de concentração de população (ACPs) definidas na pesquisa 
Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2008).

2 O USO DE HABILIDADES OCUPACIONAIS NO BRASIL

No Brasil, o comércio, a administração pública, a construção civil e o ensino têm  grande peso na geração de 
emprego, representando, em dezembro de 2010, cerca de metade dos empregos formais do país. Dessa forma, 
a demanda nacional por competências e habilidades refletirá o perfil do trabalhador empregado nestes setores. 
O gráfico 1 apresenta a evolução recente das habilidades mais utilizadas no Brasil no período 2003-2010.  
No eixo vertical, os valores correspondem à média nacional, calculada a partir dos escores de cada ocupação 
em um determinado fator, ponderados pelo número de empregados em cada ocupação. Os fatores têm seus 
escores padronizados, com média zero e desvio padrão unitário, de modo que valores médios positivos indicam 
a utilização mais intensiva de ocupações mais especializadas no uso do fator.

Os resultados indicam que o Brasil possui sua mão de obra empregada em ocupações que utilizam mais 
intensivamente habilidades ligadas à venda e ao atendimento ao consumidor, à resolução de conflitos, ao uso da 
força física, à assistência médica, ao ensino e às telecomunicações.

* Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
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GRÁFICO 1 
Fatores ocupacionais mais utilizados no Brasil
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Fonte: Rais, MTE.
Elaboração do autor.

Os demais fatores – com escores médios inferiores a zero – são, portanto, relativamente menos utilizados 
pelas empresas e instituições empregadoras. Destaca-se, neste sentido, o fator habilidades cognitivas, que representa 
habilidades ligadas à compreensão da língua e ao raciocínio lógico. Conforme o gráfico 2, este representa o fator 
relativamente menos utilizado no conjunto das ocupações, seguido dos fatores habilidades artísticas e manutenção 
e operação. Estas comparações precisam ser interpretadas com cuidado, pois não significam que os trabalhadores 
não são demandados em suas habilidades cognitivas e artísticas.

GRÁFICO 2 
Fatores ocupacionais menos utilizados no Brasil
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A comparação da utilização relativa dos fatores apenas demonstra que o mercado de trabalho brasileiro, 
como acontece em todo o mundo, é dominado por ocupações que não representam os estratos ocupacionais 
mais intensivos em atividades intelectuais mais gerais. As exceções estão concentradas em habilidades mais 
específicas, a exemplo de assistência e saúde, ensino e ciências sociais, telecomunicações e transportes, voltadas para o 
provimento de bens públicos e serviços.

A breve análise de resultados nacionais para a utilização de fatores ocupacionais, descrita anteriormente, 
beneficiar-se-ia de séries mais longas no tempo, que ajudariam a identificar tendências mais estruturais de 
alteração no perfil de qualificações da força de trabalho, que poderiam estar associadas a alterações no perfil 
produtivo do país. Tal análise no tempo, no entanto, é dificultada pelas alterações ocorridas na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), que ocasionaram quebra nas séries estatísticas. A atual versão da CBO, utilizada 
na Rais a partir de 2003, representa ganhos significativos de qualidade na classificação ocupacional, que não 
podem, infelizmente, serem estendidos para anos anteriores.

3 O USO SETORIAL DE HABILIDADES OCUPACIONAIS

Do ponto de vista setorial, as habilidades cognitivas mais gerais, representadas no fator habilidades cognitivas, 
são utilizadas predominantemente pelos setores de intermediação financeira, pelos ligados a produção e 
distribuição de petróleo, gás e seus derivados, bem como pelos de educação, atividades de informática e pesquisa 
e desenvolvimento. Os gráficos 3 e 4 revelam que ocorreu nos últimos anos importante crescimento do uso 
destas habilidades no setor de informática, uma atividade cada vez mais importante para o provimento de 
serviços tecnológicos para pessoas e empresas. O eixo vertical corresponde à média estimada de utilização do 
fator pelos empregados em cada setor de atividade, ponderada pelo total de empregados em cada ocupação. 
Incrementos como os verificados para o setor de informática e atividades conexas indicam um maior uso relativo 
de ocupações mais intensivas no uso de habilidades cognitivas.

GRÁFICO 3 
Setores mais intensivos no fator habilidades cognitivas
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Elaboração do autor.
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GRÁFICO 4 
Setores mais intensivos no fator design e engenharia
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Fonte: Rais, MTE.
Elaboração do autor.

Com relação aos demais fatores, habilidades ligadas à operação e à manutenção de equipamentos são mais 
demandadas pelas indústrias extrativas, pela metalurgia, pela construção naval e pelo transporte ferroviário. 
Habilidades gerenciais são mais utilizadas pelo setor financeiro, pela cadeia do petróleo e pela administração 
pública. Habilidades ligadas ao transporte são, naturalmente, mais utilizadas pelos diversos modais do transporte, 
pelo setor de limpeza pública e saneamento básico, bem como por setores produtores de commodities agrícolas. 
A força física é utilizada mais intensivamente na construção, na produção de cimento e concreto, na produção 
agropecuária e na limpeza urbana.

Habilidades ligadas ao design e à engenharia são intensivamente utilizadas pelas indústrias aeronáutica e naval, 
pelo setor de construção, pela cadeia do petróleo, pela construção e montagem de estruturas metálicas, pela metalurgia 
e pela indústria de combustíveis nucleares. Os gráficos 3 e 4 revelam que o setor de aluguéis e incorporação de imóveis 
está passando por uma transformação, com a incorporação de imóveis assumindo características próximas às do setor 
de construção, com o crescente uso de trabalhadores ligados à engenharia e à construção. Quanto às habilidades ligadas 
às ciências naturais, estas são utilizadas mais intensivamente pelo setor de combustíveis nucleares, pela indústria do 
petróleo, por indústrias químicas e metalúrgicas e pelos setores hospitalar e de pesquisa e desenvolvimento.

Os resultados setoriais brevemente já descritos podem ser aplicados ao estudo mais sistemático 
das similaridades no uso de mão de obra por parte dos setores de atividade. Estas similaridades são um 
dos fatores destacados na literatura econômica para a concentração de empresas e setores de atividade.  
Tanto os trabalhadores quanto as empresas podem beneficiar-se de externalidades positivas geradas por 
mercados de trabalho mais densos e/ou mais especializados. No caso de mercados mais densos e diversificados, 
as chamadas economias de urbanização (Fujita e Thisse, 2002; Jacobs, 1969) conduzem a uma maior 
facilidade de contratação de trabalhadores normalmente pouco acessíveis em regiões menores. Há também 
possibilidades de ganhos para os trabalhadores, na forma de mercados de trabalho mais estáveis e menos 
suscetíveis a flutuações econômicas de setor de atividade específico ou de empregador isolado.

Assim, para mensurar a similaridade no uso de habilidades cognitivas e técnicas, foram calculados os escores 
médios das ocupações utilizadas em cada setor em cada um dos fatores ocupacionais de Maciente (2012). Estes 
valores foram utilizados como variáveis na análise de clusters hierárquicos de Ward (1963), que agrupou os 
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setores de atividade de acordo com a similaridade no uso dos fatores. A figura 1 apresenta um dos grandes 
grupos gerados pelo procedimento de clusters hierárquicos, calculados a partir dos dados da Rais de 2010. 
Outro grande cluster, contendo maior número de setores, está apresentado na figura A.1, no apêndice.

O primeiro cluster consiste de vários subgrupos. Um destes congrega os serviços financeiros, 
as atividades de cinema, vídeo, rádio e televisão – e também as  de informática –, a manutenção de 
equipamento de informática e as telecomunicações. Outro subgrupo é composto dos serviços de saúde, 
educação e administração pública, além de um conjunto mais numeroso de serviços sociais privados, 
atividades recreativas, esportivas, serviços técnico-profissionais – que incluem os cartórios – e assistência 
médica suplementar, entre outros.

FIGURA 1 
Clusters hierárquicos de atividade, segundo a similaridade da mão de obra

Fonte: Rais, MTE.
Elaboração do autor.

Um subgrupo mais distintivo compreende as atividades ligadas a petróleo e gás, as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento e a construção de aeronaves, todas intensivas em design e engenharia. Os 
setores de transporte apresentam-se também bastante semelhantes nas habilidades de sua mão de obra, 
assim como o grupo que consiste nas indústrias química, farmacêutica e de defensivos agrícolas, e no 
tratamento de água e esgotos, todos setores intensivos nas ciências naturais da química e biologia. Por 
fim, neste grande grupo, tem-se o subgrupo composto pela fabricação de equipamentos de comunicação, 
aparelhos de medida e precisão, de uso hospitalar, fotográficos e ópticos, bem como os serviços de medição 
e de reparo de objetos pessoais.

Esses agrupamentos representam potenciais sinergias no uso de mão de obra e potenciais focos de políticas 
públicas que visem estimular o treinamento e a qualificação da mão de obra voltada para o atendimento de um 
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conjunto de setores de atividade. Obviamente, o estudo da localização e da colocalização de diferentes setores é 
outra dimensão importante desta discussão e deve ser alvo de análises mais aprofundadas.

3.1 O uso regional de habilidades ocupacionais

Uma primeira abordagem regional pode ser realizada com a utilização da pesquisa Regiões de Influência das 
Cidades (IBGE, 2008). Esta pesquisa agrega os municípios do país em ACPs que representam regiões de 
influência. Estas regiões, entre outras características, constituem boa aproximação dos mercados de trabalho 
municipais e metropolitanos do país. A tabela 1 apresenta a categorização criada pelo IBGE, bem como o 
número de ACPs existente em cada categoria. A grande metrópole nacional agrega municípios que compõem a 
região metropolitana de São Paulo, enquanto as duas metrópoles nacionais consistem nas regiões sob a influência 
das cidades do Rio de Janeiro e de Brasília.

TABELA 1 
Categorização das ACPs

Código Tipo de área Número de áreas

1A Grande metrópole nacional 1

1B Metrópole nacional 2

1C Metrópole 9

2A Capital regional A 11

2B Capital regional B 20

2C Capital regional C 39

3A Centro sub-regional A 85

3B Centro sub-regional B 79

4A Centro de zona A 192

4B Centro de zona B 364

5 Centro local 4.472

Fonte: IBGE (2008).

Tomando-se essa classificação como referência para a agregação regional, foram calculados índices de 
utilização relativa dos diferentes fatores cognitivos e técnicos por ACPs. Os resultados indicam que as 
grandes regiões metropolitanas são mais intensivas no uso de habilidades cognitivas gerais, e administrativas, 
nas competências relacionadas a vendas, à resolução de conflitos e ao trabalho supervisionado, bem como 
nas ligadas ao ensino e às ciências sociais, à confiabilidade e às telecomunicações. O gráfico A.1, no 
apêndice, apresenta curvas ajustadas às médias anuais, por categoria de ACPs, com a utilização de rotina 
de ajustamento de spline, implementada no statistical analysis system (SAS). Para o fator cognição, as curvas 
apresentam valores menores para ACPs de menor tamanho, o que revela que a mão de obra de RMs, capitais 
e centros regionais tende a ser mais intensiva em ocupações que utilizam mais este fator cognitivo. Note-se 
também que comparação das curvas para 2003, 2006 e 2010 demonstra que as ACPs menores aumentaram 
a utilização do fator cognição, de modo a tornar a curva menos inclinada. Esta análise pode ser aprofundada 
para as diversas regiões do país, para a constatação de reduções ou ampliações mais localizadas deste tipo de 
heterogeneidade do mercado de trabalho.

Já as cidades menores são mais intensivas nas habilidades ligadas a manutenção e operação, ao transporte, à 
força física, à experiência adquirida no posto de trabalho e à capacidade de monitoramento. As cidades de porte 
médio-alto, por sua vez, são as mais intensivas em habilidades relacionadas a engenharia e design, às ciências 
naturais e à acurácia. Este é o caso das capitais regionais de tipo C (mediana de 250 mil habitantes), categoria à 
qual pertence, por exemplo, a região de São José dos Campos, no estado de São Paulo, que concentra a indústria 
aeronáutica, intensiva em engenharia e design.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tem o objetivo de apresentar os primeiros resultados de um projeto de pesquisa que visa identificar os 
fatores cognitivos mais importantes para a caracterização da qualificação da mão de obra no Brasil. A intenção 
é identificar, setorial e regionalmente, padrões e tendências que possam ser úteis para o desenvolvimento de 
políticas de qualificação da mão de obra, bem como traçar a relação destas políticas com as dimensões regionais 
e setoriais do desenvolvimento econômico.

Os resultados indicam várias vertentes futuras de estudo; entre estas, a investigação de aglomerações 
industriais e urbanas que possam beneficiar-se de políticas de ensino e qualificação mais específicas para as 
necessidades locais. 
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APÊNDICE

FIGURA A.1  
Setores de atividade agrupados segundo a similaridade cognitiva da mão de obra
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GRÁFICO A. 1
Fatores selecionados, por tipo de ACP
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