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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva fornecer aos cidadãos e aos formuladores de política informações sobre as profissões que 
mais se têm expandido no Brasil e para as quais é comum se exigir diploma de nível superior. A análise abarca 
o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, permitindo um retrato recente – e não limitado a poucos 
meses – das carreiras em franca expansão. 

Afinal, do ponto de vista de quem investe em uma carreira de nível superior, as perspectivas de emprego 
na profissão para os próximos anos são mais importantes que as tendências para os próximos meses. Ademais, o 
período escolhido já traz tendências do emprego na pós-crise, isto é, a dinâmica de contratação para o período 
posterior ao início da crise financeira internacional, desencadeada no último trimestre de 2008. É razoável 
supor, portanto, que os dados reflitam, em alguma medida, as perspectivas do emprego decorrentes do cenário 
de crescimento econômico mais moderado que se vem desenhando desde então. 

2 GERAÇÃO DE EMPREGO NAS CARREIRAS DE NÍVEL SUPERIOR

Vale frisar que os números apresentados não são garantia de que as profissões em estudo permanecerão em 
expansão no futuro próximo. Apesar disto, a exposição de dados sobre o passado recente tem o potencial 
de melhor informar os empregadores e, principalmente, os trabalhadores que estejam diante de escolhas 
profissionais. Para os profissionais que desejam investir em uma profissão que exija diploma de nível superior, 
estas escolhas são ainda mais importantes, pois envolvem um investimento maior de tempo e, muitas vezes, de 
recursos financeiros, exigindo, portanto, maior planejamento.

O gráfico 1 mostra as 22 ocupações de nível superior que mais geraram postos de trabalho no Brasil 
entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, segundo dados extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

* Este trabalho integra uma pesquisa que apresenta, para carreiras de nível superior e de nível técnico, a evolução do salário e da geração de postos de trabalho 
no Brasil entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. Os resultados desta pesquisa são apresentados nesta edição do Radar, subdivididos em quatro artigos.
** Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
*** Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diset do Ipea.
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GRÁFICO 1
As carreiras de nível superior que mais geraram postos de trabalho no Brasil (jan. 2009-dez. 2012)
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Fonte: CAGED/MTE.
Elaboração dos autores.

No período analisado, foi gerado no Brasil um total de 304.317 postos de trabalho equivalentes a tempo 
integral para as famílias ocupacionais do grande grupo de profissionais das ciências e das artes, mormente 
associados a carreiras de nível superior.1 A expressão equivalentes a tempo integral indica que este número total 
leva em consideração que alguns profissionais são empregados em jornadas de 44 horas semanais (tempo 
integral) e outros em jornadas inferiores. Assim, aplicando os devidos pesos às contratações de jornadas 
inferiores a 44 horas semanais, os autores deste artigo chegaram ao total de 304.317 postos de trabalho 
equivalentes a tempo integral.

1. Consultar o apêndice Notas metodológicas deste artigo (apêndice A).
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Ao menos dezesseis a cada cem desses postos de trabalho gerados empregaram analistas de tecnologia da 
informação, profissão de nível superior para a qual se observou a maior expansão em termos de geração líquida 
de postos de trabalho no período – depois de feitas as devidas correções para equalizar as diferentes durações de 
jornadas semanais contratadas. 

A segunda profissão de nível superior que mais teve postos de trabalho gerados no período foi a de 
enfermeiros e afins: nove a cada cem novos postos de trabalho equivalentes à jornada em tempo integral foram 
gerados para este tipo de profissional de nível superior. 

Ao se incluírem os profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios, as(os) secretárias(os) 
executivas(os) e afins e os farmacêuticos, os autores atingiram pouco mais de 40% do total de postos de trabalho 
equivalentes a tempo integral gerados para pessoal de nível superior entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. 
Em outras palavras, quarenta a cada cem novos empregos de nível superior gerados no período referem-se a apenas 
cinco famílias ocupacionais. Incorporando as sete famílias ocupacionais seguintes, este número é superior a 
sessenta para cada cem. Ao se completarem as 22 famílias ocupacionais representadas no gráfico 1, os autores 
calculam 79 a cada cem postos de trabalho equivalentes a tempo integral gerados para profissionais de nível 
superior no período. Em outras palavras, quase 80% do saldo líquido de empregos para pessoas com diploma 
de curso superior nos últimos anos foi distribuído em 20% das famílias ocupacionais da Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO).

2.1 Distribuição por Unidade Federativa 

A seguir, é apresentada a distribuição por Unidade Federativa (UF) dos postos de trabalho gerados para as 
cinco famílias ocupacionais que apresentaram maior expansão na geração líquida de postos de trabalho de nível 
superior e que concentram 40% dos novos empregos – feitas as correções para diferenças de duração da jornada 
de trabalho – de nível superior gerados no período de 2009 a 2012 no Brasil. Foram elaborados dez mapas, dois 
para cada uma dessas cinco famílias ocupacionais (mapa 1). 

Os mapas situados à esquerda para cada família ocupacional (A) ilustram a distribuição absoluta pelas UFs 
dos postos de trabalho estimados – ou seja, como os novos empregos para essas profissões se espalharam pelos 
estados brasileiros e pelo Distrito Federal no período. Os mapas situados à direita (B) retratam o peso relativo 
desses novos postos de trabalho no total de admissões líquidas, de cada UF, de profissionais de carreiras típicas 
de nível superior. Assim, no primeiro caso (A), a intensidade da cor de cada UF está relacionada à sua posição 
no total de novos postos de trabalho gerados para a respectiva família ocupacional; no segundo caso (B), a 
intensidade da cor de cada UF diz respeito ao peso que aqueles novos postos de trabalho representaram no saldo 
líquido de empregos da UF. 

Para ambos os tipos de mapas, foram criados cinco patamares de classificação das UFs, ora em termos 
de quantidade absoluta (A), ora em termos de concentração relativa (B) dos novos postos de trabalho 
gerados nas cinco carreiras típicas de nível superior para as quais foi observada maior expansão no período. 
Os cinco patamares que aparecem na legenda do mapa 1 são: i) alta; ii) média-alta; iii) média; iv) média-
baixa; e v) baixa.

As UFs com alta quantidade absoluta ou alta concentração relativa recebem a coloração de intensidade mais 
forte no respectivo mapa; aquelas com baixa quantidade absoluta ou com baixa concentração relativa recebem a 
coloração menos intensa no respectivo mapa. 
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MAPA 1
Quantidade absoluta e concentração relativa dos novos postos de trabalho das cinco carreiras típicas de nível superior de maior 
expansão, por UF (jan. 2009-dez. 2012)
1A – Analistas de tecnologia da informação

(A) Quantidade absoluta na UF      (B) Concentração relativa na UF

1B – Enfermeiros e afins

(A) Quantidade absoluta na UF      (B) Concentração relativa na UF



35
As Ocupações de Nível Superior que mais Geraram Empregos entre 2009 e 2012

1C – Profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios

(A) Quantidade absoluta na UF      (B) Concentração relativa na UF

1D – Secretárias(os) executivas(os) e afins 

(A) Quantidade absoluta na UF      (B) Concentração relativa na UF
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1E – Farmacêuticos

(A) Quantidade absoluta na UF      (B) Concentração relativa na UF

Fonte: CAGED/MTE. 
Elaboração dos autores.

Como pode ser visto nos mapas à esquerda (A), no período de 2009 a 2012, a geração líquida de emprego 
das cinco famílias ocupacionais de nível superior que mais se expandiram foi maior, em termos absolutos, 
sempre em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro também integrou este seleto grupo 
em quatro dos cinco casos (caiu de alta para média-alta quantidade apenas quando se tratou de secretariado 
executivo). A recorrência destes quatro estados não é surpreendente, tendo em vista sua grande população. 

De todo modo, mapas feitos a partir de números absolutos da geração líquida de empregos são bastante 
úteis para formuladores de política que se deparam com a decisão sobre onde está a maior demanda por formação 
profissional para cada tipo de qualificação, bem como para cidadãos interessados em saber onde pode haver 
maior quantidade de novas vagas surgindo em sua profissão. 

Os mapas à direita (B), que ilustram o peso relativo de cada subgrupo ocupacional no saldo líquido de 
empregos de cada UF (e não no agregado do Brasil), fornecem informações complementares particularmente 
úteis para formuladores de política estaduais. Também são relevantes para o cidadão que esteja propenso a 
tomar uma decisão de se mudar para uma UF na qual a importância relativa de sua profissão possa lhe ensejar 
possibilidades maiores de inserção e crescimento.

Uma análise desses mapas (B) mostra que analistas de tecnologia da informação compõem um conjunto 
de profissionais particularmente demandados na região Sul do país (em todos os três estados), sendo relevantes 
inclusive em São Paulo e no Distrito Federal. 

O campo de trabalho para enfermeiros e afins parece ser relativamente mais promissor no Acre, na Bahia, no 
Espírito Santo, em Sergipe e no Tocantins, embora, em termos absolutos, o maior número de empregos gerados 
para estes profissionais esteja em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Bahia e no Rio Grande do Sul. 

Os profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios concentram-se no Sudeste e no Sul do país, 
mas, em termos relativos, eles são bastante relevantes no mercado de trabalho de três estados da região Norte: Acre, 
Amazonas e Roraima. Também detêm uma alta participação do saldo líquido de empregos de São Paulo e do Paraná.

Profissionais da área de secretariado executivo mostram-se relevantes em Minas Gerais, em Roraima e por 
toda a região Centro-Oeste (com exceção do Distrito Federal).

Por fim, farmacêuticos, embora concentrem-se, em termos absolutos, na região Sudeste, na Bahia e no Rio 
Grande do Sul, são relativamente mais relevantes no mercado de trabalho dos estados do Acre, de Alagoas, do 
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Amazonas, do Piauí e de Rondônia. Considerando-se também o patamar de média-alta concentração, observa-
se que esta carreira parece mesmo ter uma demanda relativa maior nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo mostrou que, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, quatro quintos dos mais de 300 mil postos 
de trabalho gerados para ocupações típicas de nível superior concentraram-se em apenas um quinto das famílias 
ocupacionais típicas dessas carreiras. Como seria de se esperar, parte significativa desses postos de trabalho foi 
criada nos estados mais populosos e de maior dinamismo econômico, particularmente São Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Entretanto, uma análise da distribuição relativa dessa geração de empregos 
em cada UF mostra tendências que poderiam merecer investigações específicas. 

Enquanto analistas de tecnologias da informação possuem maior importância relativa nos estados da região 
Sul, em São Paulo e no Distrito Federal, farmacêuticos parecem ser relativamente mais demandados em mercados 
das regiões Norte e Nordeste. Profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios, mormente 
associados ao Sul e Sudeste do país, parecem deter um nicho de mercado significativo também no Acre, no 
Amazonas e em Roraima. Enfermeiros e afins são demandados em todo o país, mas na Bahia, em Sergipe, no 
Espírito Santo, no Tocantins e no Acre esta demanda parece ser mais intensa para o tamanho do mercado de 
trabalho local. Já o pessoal de secretariado executivo tem importância relativa maior no Centro-Oeste, em Minas 
Gerais e em Roraima.



APÊNDICE

APÊNDICE A

NOTAS METODOLÓGICAS

Foram tomadas para este exercício ocupações do Grande Grupo 2 da CBO do MTE. Este grande grupo agrega os 
chamados “profissionais das ciências e das artes”. Embora a CBO não seja estruturada por nível de escolaridade, 
as ocupações deste grande grupo costumam estar associadas a carreiras de nível superior. Desagregando o Grande 
Grupo 2 ao nível das famílias ocupacionais (o que significa enumerar as ocupações a quatro dígitos da CBO), 
são obtidas 112 famílias ocupacionais.

Nesse nível de desagregação, não há um detalhamento completo da profissão. Para tanto, seria 
necessário descer ao nível máximo de desagregação da CBO, a seis dígitos. Os autores entendem, contudo, 
que a análise ao nível das famílias ocupacionais seja suficientemente abrangente e coloque sob o mesmo 
diapasão funções conexas. 

Muitas remetem a uma trilha acadêmica realmente comum (como nos casos das famílias de códigos 2236 –  
fisioterapeutas – e 2512 – economistas), e a desagregação a seis dígitos, nesses casos, apenas informaria a 
especialidade do profissional. Outras remetem a trilhas acadêmicas conexas, mas diferentes, como no caso de 
muitas das famílias de engenheiros, que agregam engenheiros e tecnólogos – a família de código 2142, por 
exemplo, agrega não só as diferentes especialidades da engenharia civil mas também o tecnólogo da construção 
civil. Há, ainda, as famílias que fazem menção a profissões que podem requerer diplomas bem diferentes, como as 
famílias de códigos 2331 e 2332, que agregam, respectivamente, professores e instrutores do ensino profissional. 

Trabalhar com as ocupações desagregadas a seis dígitos diferenciaria o engenheiro do tecnólogo, mas 
também traria diferenciações que não seriam tão úteis a esta análise, como, por exemplo, separar o fisioterapeuta 
geral do fisioterapeuta neurofuncional (ao fim e ao cabo, ambos precisariam primeiro completar uma graduação 
em fisioterapia) ou a área específica do professor de ensino profissional. Optou-se, assim, por trabalhar com as 
112 famílias ocupacionais.

A base de dados utilizada foi o CAGED, na atualização em que se encontrava em 19 de fevereiro de 2013. 
Os autores reportaram no gráfico 1 as 22 famílias (20% do total de famílias ocupacionais do Grande Grupo 2) 
que apresentaram os maiores saldos líquidos de admissões entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. O saldo 
líquido de admissões é dado pela diferença entre o número de pessoas admitidas e o número de pessoas desligadas 
no período, com aplicação de pesos para ajustar este número à jornada de trabalho contratada em cada caso; 
isto é, o saldo líquido de admissões está expresso em termos de postos de trabalho equivalentes a tempo integral, 
que, no Brasil, correspondem a jornadas de 44 horas semanais. Assim, por exemplo, uma admissão para um 
posto de trabalho com jornada de trabalho de 22 horas semanais foi considerado como 0,5 posto de trabalho nas 
estimativas aqui apresentadas.

O saldo líquido de admissões dessas 22 famílias representou 78,7% do saldo líquido total de admissões 
no Grande Grupo 2 registrado pelo CAGED para todo o Brasil no período analisado. Os mapas apresentados 
reportam (mapa 1), para o Grande Grupo 2, a distribuição deste saldo pelas 27 UFs, tanto em termos absolutos 
(A) quanto em termos relativos ao saldo líquido total de admissões na respectiva UF (B). 
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A conta feita para cada UF nos mapas (A) é dada por:

 

A conta para cada UF nos mapas (B) é dada por:

 


