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1  INTRODUÇÃO

Na atualidade, o estudo do desenvolvimento das economias dirige-se ampla-
mente à análise da Indústria de Serviços, tendo em vista que, de forma cada vez
mais intensa, a representatividade considerável dos custos de produção de todas
as atividades deve-se a insumos de serviços. No entanto, é também relevante e
crescente a participação destas atividades no produto gerado e nos empregos
envolvidos, seja em economias em fase de desenvolvimento seja nas avançadas.

O processo de aceleração das mudanças tecnológicas – que permitiu a
difusão da globalização mundial – tornou premente a necessidade de que os
países se preparassem para o dinamismo das trocas internacionais que se ins-
taurou, por meio da modernização e da ampliação das modalidades de servi-
ços, e que possibilitasse aos produtores de todos os setores de atividades a
implementação das trocas internacionais de forma acelerada.

Tais mudanças vêm ocorrendo mais intensamente entre as atividades de
economias avançadas e as empresas reestruturam-se geograficamente, visando
à competição de nível mundial, procurando as vantagens comparativa de cada
país. Estas vantagens referem-se à diminuição dos custos do trabalho, à proxi-
midade do mercado consumidor, às condições ambientais e outras, que favore-
cem a internacionalização de seu capital e a continuidade do atendimento da
demanda em escala mundial. As conseqüências foram a intensificação dos
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movimentos de firmas multinacionais e transnacionais de serviços em direção
a países em desenvolvimento.

Algumas pesquisas mostram que a ampliação do setor de serviços nos países
hospedeiros é afetada pelo grau de desenvolvimento econômico, pela legislação e
pelas características dos empregos encontrados em diferentes locais (MARSHALL;
WOOD, 1995). Distintos países são especializados em produtos e em setores
particulares, que apóiam as formas locais dominantes de relação capital – traba-
lho, qualificação da mão-de-obra e padrões sociais e comunitários.

As empresas hóspedes devem adequar-se ao ambiente socioeconômico
em que se envolvem, embora tragam consigo padrões de comportamento e de
desempenho, desenvolvidos em economias mais avançadas. Em contrapartida,
influenciam os padrões de especialização dos serviços, oferecendo não apenas
conhecimento técnico para os processos produtivos em constante transforma-
ção, mas também qualificações organizacionais ou gerenciais das regiões hos-
pedeiras (KON, 2004). Os países hospedeiros menos desenvolvidos são bene-
ficiados, tendo em vista a difusão do conhecimento tecnológico que traz a
criação de um número de serviços auxiliares às empresas, o que fornece elos
que tornam possível a existência de muitas instalações manufatureiras.

Ao considerar-se a ampliação do conhecimento sobre as Indústrias de Ser-
viços no Brasil, portanto, é relevante entender até que ponto e de que maneira
esse processo de internacionalização tem exercido impacto sobre estas ativida-
des. Torna-se premente avaliar de que maneira as empresas de serviços de capital
estrangeiro diferenciam-se das nacionais em diferentes gêneros de serviços. A
avaliação sobre a existência de diferenças entre as empresas em suas estratégias de
organização e de resultados, de acordo com a origem do capital (nacionais ou
estrangeiras), fornecerá subsídios para elaboração de políticas públicas voltadas a
estímulos ao setor de serviços, especificamente visando à geração de emprego e
de renda, bem como à atração de investimentos diretos estrangeiros.

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar a existência de
diferenças relevantes entre empresas brasileiras produtoras de serviços de capi-
tal nacional e de estrangeiro, no que diz respeito à organização interna e aos
resultados econômicos obtidos. Especificamente, será avaliado o perfil das
empresas de capital estrangeiro em relação à capacidade de geração de Valor
Adicionado (VA), produtividade, salários e gastos totais com a mão-de-obra
empregada em uma comparação às empresas de capital nacional.

A análise é voltada, primeiramente, a aspectos teóricos sobre a relação
entre o processo de mundialização recente das economias mundiais e o de-
senvolvimento da indústria dos serviços, em países de vários níveis de desen-
volvimento. Em seguida, examina as conseqüências deste processo sobre as
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transformações estruturais que se refletiram na mudança da origem do capital
das empresas de serviços, resultantes do aumento considerável de Investimentos
Diretos Estrangeiros (IDE). A evolução destas modalidades de investimentos
recebidos pelo Brasil é apresentada em seqüência para servir de pano de fundo
para a análise empírica posterior. Esta foi efetuada a partir de tabulações espe-
ciais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) da Pesquisa de
Atividades de Serviços (PAS), no período 1998-2002, classificando a origem
do capital das empresas com base no Censo de Investimentos Diretos (Bacen/
Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio (Decec), 1995 e 2000).

2  MUNDIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DOS SERVIÇOS

A intensificação e a aceleração do desenvolvimento das indústrias de serviços
nas economias mundiais estão fortemente atreladas ao crescente processo de
mundialização observado na dinâmica capitalista a partir do fim dos anos 1980.
Neste período, a acumulação de capital avançou por meio da transnacionalização
produtiva e da capacidade da economia global de funcionar em tempo real,
como uma unidade, em escala planetária.

No caminho do desenvolvimento tecnológico e do processo de transna-
cionalização econômica da década de 1990, novas formas de competição entre
empresas e sistemas econômicos moldam-se e prevalecem em diversas áreas.
Observa-se, inicialmente, uma integração financeira internacional, com aumen-
to do volume e da velocidade de circulação dos recursos disponíveis. Do ponto
de vista comercial, a globalização acarretou no desenvolvimento de seme-
lhanças nas estruturas de demanda dos países, bem como de maior homoge-
neidade nas estruturas de oferta. A competição entre empresas voltou-se não
apenas para o produto, mas principalmente para a tecnologia dos processos
produtivos (SVETLICIC, 1993). A competitividade tecnológica implica custos
elevados em pesquisas para desenvolvimento de produtos existentes e criação
de novos produtos e serviços, na sofisticação no atendimento da demanda, e
na provisão de assistência técnica. As empresas reestruturam-se geografica-
mente, visando à competição em âmbito mundial, procurando as vantagens
comparativas de cada país.

No entanto, os processos produtivos passam a apresentar semelhanças en-
tre as técnicas produtivas, métodos organizacionais e administrativos. Tais pro-
cessos estimulam a concentração de capital e de mercados como também a con-
solidação de oligopólios. Entretanto, muitas vezes estas estruturas de mercado
revestem-se de rigidez excessiva ante os novos paradigmas com base em flexibili-
dade produtiva e distributiva. Algumas pesquisas (UN, 1993) mostram que,
nestas condições, a oferta de produtos é interligada em âmbito mundial, por
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meio da crescente cooperação entre empresas, que entram em acordos quanto à
divisão de mercado, à troca de conhecimentos tecnológicos, compartilhando
muitas vezes riscos e custos financeiros. O aumento do número de fusões em
nível mundial leva à evidência do crescimento da atuação das empresas
transnacionais, que, no entanto, se concentram regionalmente, com o objetivo
do atendimento dos grandes blocos econômicos que se desenvolveram.

Contudo, com a aceleração da globalização, a política econômica de cada
país passa a ser grandemente condicionada por fatores externos, visando atender
aos requisitos da competitividade internacional e da participação ativa no pro-
cesso de inter-relação mundial. Em cada economia nacional, a velocidade da
internacionalização das atividades, em grande parte, é influenciada pelas políti-
cas públicas internas compatíveis com os requisitos do aumento dos fluxos entre
países. Neste contexto, os reflexos da aceleração do progresso tecnológico nas
últimas décadas e do processo de globalização econômica foram intensos sobre a
natureza e sobre a divisão nacional e internacional do trabalho e, particularmente,
sobre a condição de internacionalização dos serviços.

Tais serviços asseguram inter-relacionamentos nos canais de produção e
de distribuição, desempenhando o papel relevante no fluxo da economia in-
ternacional. Dessa forma, grupos sofisticados de serviços estão substituindo as
atividades manufatureiras tradicionais como setores líderes de economias avan-
çadas e, possivelmente, das economias em desenvolvimento.

Muitas empresas transnacionais de serviços, tanto em países desenvolvi-
dos como em desenvolvimento, decidem seus investimentos externos diretos
de acordo com as possibilidades de melhor resposta às demandas. Um estudo
da Organização das Nações Unidas (ONU), coordenado por Sauvant (1993),
investigou empiricamente os determinantes destes investimentos diretos no
exterior. As conclusões desta pesquisa revelaram que, quando as empresas das
indústrias de serviços investem no exterior, suas motivações são semelhantes
aos investidores das indústrias manufatureiras. Isso significa que elas procu-
ram operar em grandes mercados, povoados por culturas não muito diferentes
das próprias, com um montante mínimo de restrições governamentais, forne-
cendo para firmas que são clientes preestabelecidas do próprio país. As firmas
das indústrias oligopolísticas tendem a ser particularmente ativas, pois as bar-
reiras à entrada limitam o alcance da livre entrada de firmas marginalmente
lucrativas. Contudo, ainda que as empresas de serviços sejam atreladas a deter-
minada localização, a tecnologia está começando a mudar este atributo.

Assim, as exportações de serviços, bem como as importações, são parte
importante do processo de internacionalização à medida que os mercados glo-
bais se tornam mais relevantes para as relações econômicas. Tal processo exige
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transformações na infra-estrutura econômica dos países, principalmente por
meio de atividades de serviços, o que conduz a um estímulo ao desenvolvi-
mento e a um aumento das oportunidades de emprego.

O mercado internacional para serviços ampliou-se consideravelmente, desde
que a incerteza econômica por parte das firmas e dos países elevou-se. Tornam-se
cada vez mais necessários ajustes no comportamento das empresas, visando à con-
tenção de custos e à competição nos mercados mais dinâmicos. A atualização da
informação e do conhecimento sobre processos organizacionais e produtivos é
uma busca constante e os fluxos internacionais destes insumos resultam da
ampliação da concorrência globalizada (KON, 2004).

Como parte das características desse processo de aceleração da acumulação
do capital, os Investimentos Externos Diretos (IED), como forma de aplicação
mais rentável e menos onerosa do excedente de capital, avançaram internacio-
nalmente, suplantando os fluxos de Comércio Exterior no processo de
internacionalização. A alta concentração destes excedentes em países avança-
dos resultou da integração vertical e horizontal de processos produtivos, apoiada
por novas tecnologias e novas formas de gerenciamento. Estas possibilitaram a
divisão do processo produtivo em várias unidades produtivas, nacional ou in-
ternacionalmente, muitas vezes com interpenetração entre capitais, ou seja,
englobando capitais de diferentes nacionalidades. A transnacionalização pro-
dutiva foi uma forma avançada do processo de multinacionalização em que
empresas produtivas investem no exterior, por meio de filiais em unidades
produtivas que englobam todo o processo de produção de um bem ou serviço
(KON, 1996 e 2004).

A oligopolização crescente resultante da multinacionalização e da pos-
terior transnacionalização produtiva teve repercussões regionais marcantes, desde
que os IED, na maior parte das vezes, dirigiram-se inicialmente para a proxi-
midade de mercados consumidores específicos e, posteriormente, encontra-
ram vantagens na formação de blocos regionais mundiais. Neste processo, fo-
ram moldadas empresas-redes, com a característica de centralização do capital
e de descentralização de operações, de crescente terceirização de atividades em
substituição à verticalização, e com a ampliação de serviços de infomatização e
de automatização (MICHALET, 2002).

A formação de oligopólios mundiais verificou-se primeiramente com a
participação de grupos americanos, japoneses e europeus, em que prevalece
um espaço interno de concorrência, e paralelamente de cooperação, visando à
concentração de capitais transfronteiras. A ascensão da globalização financeira
resultante desse processo, particularmente nos anos 1990, contribuiu para a
formação de uma lógica financeira mundial diferenciada no setor produtivo
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que resultou em uma hipertrofia da esfera financeira, com desvantagens para
os países em desenvolvimento, que foram retratadas em sucessivas crises finan-
ceiras mundiais nestas economias no fim da década.

Dessa forma, esse processo de mundialização foi excludente e as desvanta-
gens e a marginalização de países em desenvolvimento resultou da dificuldade de
acesso à pesquisa inovadora e conseqüentemente do acesso à tecnologia de ponta.
Associado a tais fatores, estes países confrontam-se com dificuldades de atender
aos requisitos de mão-de-obra mais qualificada que constituíram barreiras à entra-
da de IDE em setores específicos. Os movimentos de fusões e de aquisições que
aconteceram acentuadamente na década de 1990 em países menos avançados fo-
ram uma das formas encontradas para a entrada de capitais externos nestas econo-
mias, o que implicou incorporação, pelos países receptores menos avançados, de
tecnologia mais evoluída e de políticas mais avançadas de gerenciamento. Isso
contribuiu para o desaparecimento de determinadas políticas próprias de ação e
de tomada de decisão das empresas nacionais, como também no desaparecimento
de certas especificidades dos mercados nacionais obrigados a incorporar caracterís-
ticas internacionais de concorrência em busca de competitividade mundial
(CHESNAIS, 1996, p. 32; CASTELLS, 1999, p. 419).

No contexto dessa crescente mundialização, a inovação e a tecnologia ga-
nham relevância na busca da melhoria da produtividade e das vantagens compe-
titivas nos serviços, da mesma forma que impactavam as atividades manufatureiras
anteriormente. A padronização, os ganhos de produtividade e a automação fa-
zem parte destas transformações na indústria de serviços, assim como os impac-
tos resultantes na flexibilidade das instalações e do trabalho, que permitam a
adaptação à crescente personalização da oferta. A mesma utilização que as ativi-
dades de transformação industrial faziam da automação, robótica ou informática
pode ser usada no setor de serviços. Neste caso, a informática desempenha papel
central como matéria-prima deste setor, cada vez mais com base no conheci-
mento e adaptado ao consumidor (TÉBOUL, 2002).

Desde os anos 1980 e mais intensamente na década de 1990, o processo
de aceleração das mudanças tecnológicas, que permitiu a difusão da glo-
balização mundial, tornou necessário que os países se preparassem para o
dinamismo das trocas internacionais que começava a se instaurar. O processo
de reestruturação produtiva que se ampliou primeiramente nos países desen-
volvidos, difundindo-se não tão rapidamente para os em desenvolvimento,
resultou destas transformações tecnológicas. Ao mesmo tempo requisitou
novas transformações nas condições de mercado então vigentes e nas caracte-
rísticas das empresas, que tinham como objetivo restaurar a competitividade
industrial. Uma das conseqüências diretas foi a modernização de serviços, que
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possibilitasse aos produtores de todos os setores de atividades a implementação
das trocas internacionais de forma acelerada e mais segura (KON, 2004).

As tecnologias da informação e das comunicações têm conduzido à in-
dustrialização dos serviços, à inovação organizacional e a novas formas de
comercialização destas atividades, no que se refere aos relacionamentos entre
produtor e consumidor, acarretando em novas modalidades ou em formas
modificadas de serviços. Embora ainda permaneçam economias de escala em
algumas produções, a produção em série tende a diminuir. No entanto, as
economias de escopo tornaram-se mais relevantes e os parâmetros de competi-
ção relacionam-se à qualidade e à adaptação à demanda, a partir de alta
segmentação de mercado. Dessa forma, o fornecimento de serviços por meio
da diferenciação do produto adquire muitas vezes maior peso que os preços,
no atendimento do mercado. A interação entre serviços e produção manufatu-
reira tornou-se a força impulsionadora da criação de riqueza (ILLERIS, 1996).

O crescimento do setor de serviços e de suas implicações sobre a
reestruturação das economias apresentam diferentes impactos sobre as estru-
turas produtivas. Estes reflexos diferenciam-se de acordo com o nível de de-
senvolvimento econômico das sociedades, com a capacidade de aumentar os
investimentos na modernização tecnológica, bem como com a qualificação da
força de trabalho, a fim de enfrentar as necessidades de novas tarefas técnicas
dos processos modernos de produção e organizacionais. Algumas pesquisas
mostram a reestruturação do setor de serviços como fundamentada na divisão
espacial de trabalho, que afeta o número e as características dos empregos
encontrados em diferentes locais (MARSHALL; WOOD, 1995). Esta divisão
de trabalho refere-se ao padrão de especialização de trabalho na produção,
desenvolvido por meio do tempo para assegurar o uso eficiente do investi-
mento em capital. Distintos países e regiões de um país são especializados
em produtos e em setores particulares, que apóiam as formas locais domi-
nantes de relação capital – trabalho, qualificação da mão-de-obra e padrões
sociais e comunitários (KON, 1995).

Com a mudança dos paradigmas produtivos e organizacionais, atividades
não estratégicas e auxiliares que passaram a ser externalizadas, ou seja,
terceirizadas, acabaram por estabelecer novos sistemas de conexão inter-firmas
e entre firmas, que deram emergência a uma rede de pequenas e de médias
empresas especializadas, que valorizam atividades de uma central produtiva
(COFFEY; BAILY, 1993). A anterior noção do paradigma fordista da firma
como organização passa a dar lugar à idéia de organização de firmas, enquanto
as economias de escala e de escopo internas começaram, a partir disso, a
serem substituídas por economias de escala externas criando economias de
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aglomeração.1 Salienta-se nesse contexto uma gama de serviços ao produtor
(producer services) que atendem à demanda por insumos para a produção de
outros bens e serviços, que apresentam a função de realçar a eficiência
operacional e o valor da produção em vários estágios do processo produtivo
(como Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e marketing, entre outros).

A flexibilização dos processos produtivos e dos mercados trouxe ainda a
necessidade do processamento de uma série de informações relacionadas ao
aumento da complexidade dos ambientes externos e internos às empresas,
bem como da competitividade nacional e internacional associada à agilização e à
constância da renovação destas informações. Assim, como salientam Coffey e
Baily (1993), o crescimento de tais serviços auxiliares tem sido amplamente
condicionado por alguns fatores:

a) aumento da inovação e da diferenciação do produto, para o qual con-
correm atividades de P&D, planejamento, publicidade e serviços de
distribuição da produção;

b) nova forma de produção, que englobam novas tarefas, funções e técni-
cas tanto na organização quanto no processo produtivo, de modo que
aumente a eficiência e permita rápidos ajustamentos às mudanças eco-
nômicas ocorrentes. Particularmente, a mudança tecnológica exigiu a
assessoria de firmas especializadas nos campos da informação, enge-
nharia industrial, processos de planejamento e de pesquisa;

c) novo ambiente financeiro e de distribuição do produto vem tornando-
se cada vez mais complexo, ao envolver a necessidade de levantamentos
de fundos, manutenção de relacionamentos internacionais, adaptação
a fusões, exploração de novos mercados e mesmo de administração de
escritórios em outros territórios;

d) políticas governamentais internas e externas voltadas à regulação e à
estimulação de mercados, que vêm exigindo o apoio de especialistas
que conheçam as formas de contemporizar o atendimento das normas
de intervenção governamental com as necessidades de continuidade
de acordo com os novos parâmetros; e

e) o crescimento mencionado das transações inter-firmas e entre firmas
exige o aumento da capacidade e da complexidade de técnicas admi-
nistrativas e gerenciais, que determinem as escolhas estratégicas, os

1. As economias de aglomeração constituem vantagens representadas por redução de custos de implementação e de operacionalização
das empresas, advindas da existência no local de infra-estrutura de serviços públicos e privados,  em forma de transportes, comunicações,
atividades financeiras, comerciais de assessoria, de manutenção e outras.
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planos e que coordenem e controlem as conexões entre todos os ní-
veis de relacionamentos.

Com a mudança do paradigma, portanto, a contribuição dos serviços
ao desenvolvimento econômico pode ser reavaliada, tendo em vista a capaci-
dade destas atividades de agilizar e de incrementar a circulação de mercadorias
ou de outras utilidades. Assim, a circulação de mercadorias por meio de comér-
cio, de transportes, de atividades financeiras (no caso de mercadoria-dinheiro),
ou de informações e comunicações, tem a função de permitir a complementação
do ciclo produção – distribuição – consumo da economia, que efetiva o processo
dinâmico das trocas no novo processo produtivo. O incremento do dinamismo
econômico, impulsionado por estas atividades a partir do novo modelo, torna
patente que o mercado não é o único modo de circulação de valores e, portanto,
outras formas de circulação que não passam pelo mercado também devem ser
levadas em conta na avaliação, como as trocas inter-firma e o fornecimento de
serviços pela área pública (GERSHUNY, 1977).

A mundialização acarretou também em transformações consideráveis na
produtividade dos serviços. Embora as sociedades se dirigissem indubi-
tavelmente para o crescimento deste setor, alguns economistas questionavam a
relevância da elevação do consumo de serviços, enfatizando que as estatísticas
mostram o declínio das compras de serviços pelos consumidores das famílias
como proporção dos gastos totais nas décadas de 1970 e de 1980, particular-
mente em países em desenvolvimento. Esta literatura seguia a idéia primeira-
mente teorizada por Baumol (1967), que tentava explicar a rigidez do pro-
gresso técnico nas atividades de serviços.

A tendência observada nas economias desenvolvidas de aumento constante
nos preços dos serviços foi atribuída por Baumol, à época, como decorrente do
que é denominado como processo sociotécnico, o cost disease. Esta teoria preco-
nizava que, tendo em vista o crescimento da produtividade do trabalho no setor
manufatureiro, os salários tenderiam a crescer neste setor como recompensa pelo
valor agregado excedente gerado; no entanto, existiria um processo de barganha
coletiva por igualação de salários da economia, que atingiria o setor de serviços
pelo argumento da eqüidade. Contudo, a produtividade deste setor não se eleva
com a mesma velocidade e o mesmo montante do setor manufatureiro bem
como o financiamento da elevação dos salários é repassado aos preços dos servi-
ços. Portanto, este processo leva ao encarecimento proporcional dos serviços e à
diminuição da demanda por produtos do setor, que são substituídos pelo “auto-
serviço”, quando existir esta possibilidade. Embora tal processo de crescimento
relativo dos custos dos serviços não seja inevitável, parece existir forte tendência
ao crescimento dos preços dos serviços de consumo familiar.
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A visão anterior é considerada como pessimista pelos pesquisadores que
observam as vantagens relativas e os benefícios das economias de serviços. Salien-
tam, por exemplo, que os serviços têm melhor resistência às mudanças cíclicas
da economia, que ocasionam fases críticas de desenvolvimento, pois, de modo
global, essas atividades não demandam tantos investimentos em ativos fixos,
ou em estoques, que podem deprimir os preços e causar perdas durante recessões
econômicas. Estudos posteriores de Baumol (1988, p. 301), entretanto, reco-
nhecem a capacidade de incorporação da produtividade pelas atividades de
serviços, justificando suas considerações anteriores sobre o cost disease. Baumol
salienta que, entre a heterogeneidade do setor, apenas um grupo de atividades
de serviços caracterizava aquela situação, pois apesar da característica comum
de intangibilidade, não havia garantia de similaridade na tecnologia dos proces-
sos produtivos, e na realidade existiam enormes diferenças nas técnicas produ-
tivas empregadas, que geravam graus diversos de produtividade.

A partir disso, Baumol classifica os serviços em três categorias: i) servi-
ços pessoais estagnantes, de difícil padronização, adaptados à demanda do
consumidor e resistente a mudanças na produtividade, pois a intensificação
dos serviços diminui a qualidade. Incluem-se nessa categoria os serviços
médicos, o ensino, entre outros; ii) os serviços impessoais progressivos, que
ocupam o extremo oposto do espectro em relação à produtividade, que são
altamente dependentes da eletrônica e não envolvem contato direto com o
consumidor. São claramente exemplificados pelas telecomunicações; e iii) ser-
viços impessoais assintoticamente estagnantes, que corresponderiam a uma
mistura de características dos serviços estagnantes e progressivos, cuja caracte-
rística principal é que o crescimento de sua produtividade é “auto-extinguível”,
ou seja, quanto mais intenso é o crescimento inicial da produtividade, mais
rapidamente pode ser esperado seu declínio. Os serviços de computação são
exemplo típico, pois são constituídos por uma parte progressiva representada
pelo hardware, e uma estagnante, representada pelo software, que deve ser
constantemente renovado.

3 OS INVESTIMENTOS DIRETOS ESTRANGEIROS NA INDÚSTRIA DE SERVIÇOS

Os Investimentos Diretos Estrangeiros foram caracterizados pela Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio Exterior e Desenvolvimento (United Nations
Conference on Trade and Development – UNCTAD, 2002), como envolvendo
uma relação de longo prazo, sob o controle de uma empresa ou uma instituição
sediada no exterior do país receptor, que exerce influência relevante na adminis-
tração desta empresa. Tais fluxos de IDE tomam três formas distintas: i) capital
de participação acionária, que corresponde à compra de ações de uma empresa
no exterior; ii) lucros reinvestidos, relacionados à participação acionária direta
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do investidor estrangeiro nos lucros não distribuídos como dividendos pelas
filiais ou pelos lucros não remetidos ao exterior; e iii) empréstimos intra-empre-
sas ou transações de dívida intra-empresa, ligadas a financiamentos e a emprés-
timos de fundos de curto ou de longo prazo a financiamentos e de empréstimos
de fundos de curto ou de longo prazo entre matrizes e filiais.

Para os países em desenvolvimento, ou as denominadas economias emer-
gentes, os IDE recebidos são considerados fonte relevante de desenvolvimen-
to e de modernização econômica, geradores de crescimento da renda e do
emprego. Grande parte dessas economias busca liberalizar seus regimes de
IDE, adaptar a legislação e empreender outras políticas domésticas para atrair
esses investimentos, buscando a melhor forma de maximizar os benefícios da
presença estrangeira na economia interna.

Como salienta Lacerda (2004, p. 23), os fluxos mundiais de IDE no
período 1986-2000 cresceram acima da taxa média mundial de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) e muito acima do crescimento da produção
mundial, embora estes fluxos tenham se desacelerado após o ano 2000, como
resultado do desaquecimento da economia norte-americana e dos atentados
terroristas de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Dados internacionais
mostram que os países em desenvolvimento recebem apenas uma parcela in-
significante dos fluxos totais de IDE. No entanto, embora países mais avança-
dos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(Organization for Economic Co-operation and Development – OECD), por
exemplo, detenham entre 80% e 90% dos fluxos totais mundiais, os impac-
tos dos IDE, em percentual do PIB, são muito mais importantes em países
em desenvolvimento que nessas economias desenvolvidas (OECD, 2002).

Pesquisas da OECD (2002) acerca dos benefícios de recebimento de
IDE nas economias menos avançadas mostram que, dependendo da disponibi-
lidade de políticas apropriadas dos países hospedeiros e do nível básico de de-
senvolvimento, esses investimentos impulsionam a disseminação de tecnologia,
promovem a formação de capital humano, além de contribuir para a integração
internacional do comércio, ajudando a criar um ambiente de negócios mais
competitivo e estimulando o desenvolvimento das empresas. No entanto, as
investigações revelam que além dos benefícios estritamente econômicos, os
IDE têm auxiliado a melhorar as condições sociais e ambientais no país hos-
pedeiro, ao transferir tecnologias “mais limpas” ou ao induzir políticas social-
mente mais responsáveis.

Contudo, as pesquisas mostram que podem ocorrer algumas desvanta-
gens em formas de custos, como reflexo de deficiências de políticas internas
dos países hospedeiros. Tais desvantagens potenciais têm se mostrado por
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meio da deterioração da balança de pagamentos quando os lucros são repatria-
dos (apesar de compensados por fluxos recebidos de IDE), e de rupturas sociais,
como conseqüência da comercialização acelerada em países menos desenvolvi-
dos, bem como dos efeitos sobre a competição nos mercados internos dos
receptores de investimentos. Além disso, nestes países hospedeiros, é discuti-
do intensamente o aumento da dependência que geralmente ocorre em rela-
ção às empresas que operam internacionalmente, que é considerado como per-
da da soberania política.

Entre os benefícios constatados nas economias menos avançadas, é ob-
servado que à medida que o país se desenvolve e se aproxima do status de indus-
trializado, o fluxo de entrada de IDE contribui para sua futura integração na
economia global ao gerar fluxos de comércio exterior. Aparentemente, vários
fatores estão em jogo, incluindo o desenvolvimento de redes internacionais de
empresas relacionadas e uma crescente importância das subsidiárias nas estra-
tégias das empresas multinacionais para a distribuição, as vendas e o marketing.
Em ambos os casos, isso leva a importante conclusão política de que a capaci-
dade de um país em desenvolvimento de atrair IDE depende do acesso subse-
qüente do entrante à importação e à exportação. Isso, por sua vez, implica que
os países que procuram atrair investidores devem considerar uma política de
abertura ao comércio internacional como central em suas estratégias – por
exemplo, pela participação de zonas regionais de livre comércio. Isso significa
também que ao restringir as importações de países em desenvolvimento, as
nações mais ricas efetivamente diminuem a capacidade daqueles países de atra-
írem IDE (OECD, 2002).

Alguns países tentaram usar os IDE de forma mais planejada para esti-
mular as exportações ou diminuir as importações. Em relação ao primeiro
destes pontos, os IDE podem claramente estimular exportações. Por exemplo,
a entrada de investimentos pode ajudar países hospedeiros que estiveram cons-
trangidos financeiramente a fazer uso de sua dotação de recursos (por exemplo,
investimentos estrangeiros em extração mineral). Entretanto, a experiência com
estratégias planejadas tem sido diversificada, particularmente no que se refere
às chamadas zonas de processamento de exportações. Tais zonas tendem a
incrementar as importações assim como exportações, e nem sempre fica claro
se os benefícios à economia doméstica justificam os inconvenientes que ocorrem
inevitavelmente, entre os quais a elevação do custo direto de gastos públicos e
o risco de criar uma competitividade desigual entre empresas domésticas e
estrangeiras. Em muitos países, as políticas econômicas que visaram usar estes
investimentos internos para incentivar a entrada de empresas multinacionais,
para posteriormente fomentar a substituição de suas importações por produção
nacional, também produziram resultados limitados. De acordo com estudos

CAPÍTULO 5_anita.pmd 6/9/2006, 09:56144



Características Econômicas das Indústrias de Serviços no Brasil: uma Comparação entre
Empresas de Capital Estrangeiro e de Capital Nacional

145

recentes da OECD, os IDE tendem, na realidade, a conduzir a uma elevação
nas importações que pode ou não ser gradualmente reduzida quando as com-
panhias nacionais adquirem a capacidade de servir como fornecedores de
insumos às empresas entrantes.

Estimativas recentes apresentadas na Unctad (2003) mostraram que, na
atualidade, o setor de serviços é a foco principal de atração dos investimentos
estrangeiros. Se este setor no início dos anos 1990 contava com 50% do esto-
que global de IDE, em 2003, era responsável por 60% deste estoque. Além do
mais, tais estimativas revelam novo padrão destes investimentos, cuja concen-
tração tradicional em serviços financeiros e de comércio exterior está perdendo
lugar para outras indústrias de serviços de telecomunicações e auxiliares a
empresas, P&D e publicidade. Em 1990, os IDEs nos setores tradicionais
representavam 60% do total, decrescendo para 45% em 2001, enquanto as
novas indústrias de serviços tiveram neste período um incremento muito con-
siderável de 17% para 44%. Por sua vez, embora os estoques globais de IDE
tenham se elevado em todos os setores e em todas as indústrias das economias,
foi observado um declínio na representatividade dos estoques de investimen-
tos recebidos pelas manufaturas que no período considerado declinou de 45%
para 35% (UNCTAD, 2003).

De acordo com o relatório da Unctad (2003), o crescimento dessas novas
indústrias de serviços decorre de dois fatores principais: primeiramente, a eco-
nomia de serviços em países desenvolvidos gera na atualidade cerca de dois
terços do PIB; contudo, a abertura dos investimentos em serviços em todos os
demais setores teve incremento acentuado. Como grande parte dos serviços
não é estocável ou possível de comercialização externa, sendo consumida no
local em que é produzida, os IDE são os meios dominantes de seu fornecimen-
to em mercados externos aos que geraram o excedente de capital.

Outro fator que contribuiu para o crescimento do setor de serviços foi o
fato de que as manufaturas estão estabelecendo filiais de serviços para apoiar
suas operações de comércio exterior e outras. A expansão também deve-se pelo
rápido desenvolvimento da tecnologia das redes internacionais de informação
e de comunicação.

Alguns analistas consideram que os IDEs em um país aumentam às cus-
tas do investimento doméstico. A idéia tradicional é que os recursos de uma
firma para investimentos são fixos e que o montante investido externamente
significaria necessariamente o mesmo montante perdido de investimento in-
terno. No entanto, recentes pesquisas, ao analisarem empresas multinacionais
em países avançados, concluem que, ao contrário, existe uma complemen-
taridade que implica que a maior parte dos investimentos estrangeiros está

CAPÍTULO 5_anita.pmd 6/9/2006, 09:56145



Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil146

associada a níveis superiores de investimento doméstico. As firmas combinam
insumos de produção nacional com os de multinacionais no país, para a gera-
ção de seu produto final a custos inferiores; estes são propiciados quando a
produção é efetuada no mesmo país, pois cada estágio da produção poderá ser
mais rentável (DESAI et al., 2005).

As pesquisas de Desai e outros mostram primeiramente que quando as
multinacionais financiam novos projetos de investimentos, suas filiais exter-
nas podem se valer de financiamentos nos mercados de capital mundiais ou
locais, que podem ter vantagens consideráveis em termos de condições de fi-
nanciamento ou de considerações tributárias. Entretanto, o tipo de investi-
mento pode fazer diferença, seja ele horizontal seja ele vertical.

O investimento horizontal, quando uma multinacional investe no exterior
a fim de reproduzir atividades produtivas desenvolvidas na matriz, pode desvi-
ar sua atividade econômica para fora de seu país (embora não necessariamente
aconteça); isso pode resultar em prejuízo ou em benefício para o investimento,
dependendo do setor, da situação conjuntural e das possibilidades do país
receptor. No entanto, o investimento vertical, no qual o processo produtivo é
dividido em vários estágios em vários locais do mundo, leva freqüentemente a
situações em que os investimentos estrangeiros e domésticos dos países recep-
tores se complementam. Neste caso, salientam os autores, o investimento es-
trangeiro vertical pode elevar a demanda por capital doméstico, permitindo
maior exploração de ativos intangíveis produzidos pela atividade doméstica ou
por incrementar a rentabilidade da produção doméstica que pode ser combi-
nada com o IDE recebido.

4 OS INVESTIMENTOS DIRETOS ESTRANGEIROS NO BRASIL E OS IMPACTOS
    NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

Os fluxos de IDE no Brasil começaram a ocorrer ainda no século XIX (1880),
principalmente por meio de investimentos ingleses, como é conhecido, e diri-
giram-se para os setores de serviços diretamente ligados a exportações de ativi-
dades, como as ferrovias e o transporte marítimo, os serviços financeiros e os
de comercialização. No início do século XX, estes investimentos estrangeiros
voltaram-se para apoiar a infra-estrutura urbana de serviços em desenvolvi-
mento. Durante todo esse século, tais investimentos assumiram três fases ca-
racterísticas distintas: i) como parte do modelo de substituições de importa-
ções, no período Pós-Segunda Guerra Mundial; ii) como variável não significativa
no período de crise da década de 1980; e iii) como variável relevante e prioritária
da retomada de investimentos após o Plano Real em 1994.2

2. Maiores detalhes podem ser encontrados em Suzigan e Szmerecsanyi (1994), Veiga (1994), Moraes (1999) e Lacerda (2004).
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Os IDE vêm ocupando espaço relevante no processo de desenvolvimento
da industrialização do país, desde 1960, atraídos inicialmente pela rentabili-
dade garantida pelo tamanho do mercado interno, pela disponibilidade de
mão-de-obra mais barata e por políticas governamentais estimulantes e prote-
cionistas. Neste período até 1980, enquanto a maior parte dos países em de-
senvolvimento seguia uma política de substituição de importações, o país
mantinha um regime de regulação dos fluxos de IDE, que não era
discriminatório e foi beneficiário para o desenvolvimento do país.

Como mostram Laplane e Sarti (1999), a regulação não se valia de restri-
ções tarifárias e não-tarifárias às importações e utilizava como instrumentos o
câmbio e os impostos para impedir a saída de fluxos de capitais estrangeiros
investidos no país e estimular o reinvestimento. A quase totalidade dos setores
industriais (com exceção da mineração) não tinha restrições à entrada de flu-
xos ou era submetida a certas condições, como a obrigatoriedade de associa-
rem-se com empresas brasileiras ou de transferir tecnologia. No entanto, essas
restrições à entrada de fluxos eram relevantes e duradouras na área de serviços.

Nos anos 1980, as dificuldades macroeconômicas que se sucederam no
Brasil causaram redução drástica nos investimentos em infra-estrutura, que,
na sua grande maioria, eram de responsabilidade do setor público até meados
dos anos 1990. Enquanto no país ocorria a deterioração destes equipamentos
neste período, a tecnologia voltada para setores de infra-estrutura, bem como
os modelos organizacionais e a regulamentação pertinente alcançavam grande
avanço no mundo. A crise de 1980 quase zerou os IDE no Brasil. Os fluxos
anuais de entrada de IDE caíram de US$ 2,3 bilhões no período 1971-1981
para US$ 357 milhões entre 1982 e 1991. Neste período, as multinacionais
estabeleceram uma conduta de espera, sem expandir suas atividades, porém
sem adotar uma política de desinvestimento, dado o estoque de investimento
passado e as perspectivas futuras possibilitadas pelo tamanho do mercado que
possibilitou a continuidade de garantir a rentabilidade por meio de investi-
mentos financeiros (IEDI, 2003).

Com a Constituição de 1988, as restrições a serviços específicos foram
reforçadas introduzindo a distinção entre empresa brasileira de capital nacio-
nal e empresa brasileira de capital estrangeiro, o que criou a base legal para
a discriminação entre os dois tipos de empresas para fins de regulação e de
política. O monopólio estatal foi mantido nos setores de serviços de teleco-
municações e postais, reservando também para as empresas brasileiras de
capital nacional os serviços de navegação costeira, transporte aéreo doméstico,
atividades de mídia, bem como foram mantidas restrições em atividades de
empresas estrangeiras em setores de serviços financeiros e de seguros. A Lei
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sobre Tecnologia da Informação, adotada em 1984, também não foi alterada
pela Constituição, mantendo a reserva da produção doméstica de hardwares
para empresas nacionais.

Em decorrência dessa situação, a partir de 1995, as iniciativas do gover-
no federal em relação ao modelo regulatório existente foram revisadas drastica-
mente. O programa de privatização da infra-estrutura de serviços foi ampliado
e foi editada a Lei das Concessões e emendas constitucionais que suprimiram
diversos monopólios do estado em vários setores de serviços, especialmente
com ênfase nas telecomunicações (mas também na indústria do petróleo e na
distribuição de gás).

Mais recentemente, particularmente na década de 1990, as políticas go-
vernamentais específicas foram dirigidas mais diretamente para os setores in-
dustriais intensivos em capital e em tecnologia e para os serviços e no período
o capital estrangeiro foi bem aceito pela grande maioria das correntes e dos
partidos políticos. A origem dos fluxos de capital para o Brasil foi diversificada,
assim como a dos setores para os quais estes investimentos se dirigiram. Em-
bora algumas empresas nacionais tenham ampliado seus investimentos para o
exterior, o fluxo líquido destes investimentos ainda é recebedor no Brasil.

Nesta década, foram efetivadas reformas liberalizantes que reverteram al-
guns objetivos definidos na Constituição: algumas restrições sobre a entrada e
a operação de empresas estrangeiras do setor de Tecnologia de Informação (TI)
foram extintas (1991), fluxos financeiros foram liberalizados e uma série de
emendas à Constituição (em 1995 e em 1996) acabou por eliminar as distin-
ções constitucionais entre empresas nacionais e estrangeiras, bem como os
monopólios nas telecomunicações. As principais mudanças envolviam o regi-
me de investimentos e não especificamente o regime de IDE e possibilitaram
que empresas estrangeiras participassem no processo de privatizações concor-
rendo a concessões para a produção de serviços públicos, ao mesmo tempo em
que ocorria abertura aos investimentos privados de alguns setores que eram
anteriormente reservados ao setor público (LACERDA, 2004).

No Brasil, a participação estrangeira nos processos de privatização foi
relevante na década de 1990. De 1996 a 2000, o percentual de IDE no país
em relação ao total mundial esteve em média em 25%, liderados pelos Esta-
dos Unidos, seguidos pela Alemanha e pelo Japão. No setor de telecomunica-
ções, salientaram-se os investimentos da Espanha e de Portugal, com percen-
tagens respectivas de 14,9% e de 5,7%. No que se refere à Espanha, no período
sua participação em outros investimentos diretos foi também dirigida para
fusões e para aquisições de empresas privada, nos setores financeiros
(LACERDA, 2004, p. 86). No que diz respeito ao Brasil, no segundo
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qüinqüênio desta década, os fluxos de IDE dirigidos a empresas de serviços
tiveram participação consideravelmente crescente, de 30,9% em 1995 para
64% em 2000 (BACEN/DECEC, 1995 e 2000).

Algumas iniciativas institucionais de políticas e de medidas, designadas a
atrair e a fomentar IDE foram tomadas no período. O Banco Central (Bacen) do
Brasil simplificou o processo de registro requerido para a entrada de IDE, redu-
zindo custos administrativos, e o Ministério de Comércio Exterior criou um
sistema para a promoção de investimentos e de transferência de tecnologia (BANCO
CENTRAL, 2001). O peso maior das medidas estava dirigido para políticas
horizontais de investimentos, que não são formuladas para setores específicos,
porém impactam todos os setores e visavam estimular investimentos e produção
voltadas para a crescente competitividade e para as exportações.

Observa-se a partir dos dados do Departamento de Fiscalização e Regis-
tro de Capitais Estrangeiros – Firce (Banco Central) que, na segunda metade
dos anos 1990, os fluxos de IDE recebidos pelo Brasil tiveram uma mudança
no padrão setorial anterior e os serviços tornaram-se o principal destino dos
investimentos. Entre 1996 e 2000, em torno de 90,3% dos IDE recebidos
foram para o setor de serviços. Dados do Banco Central mostram ainda o
aumento considerável da participação dos IDE em serviços: do total de esto-
ques destes investimentos, as atividades de serviços, que representavam 30,9%
em 1995, aumentaram a participação para 64% em 2000. O setor de teleco-
municações apresenta o maior volume dos IDE em serviços recebido,
correspondendo em 2000 a 18,2% dos estoques globais de IDE e de 29% dos
estoques no setor de serviços. Outras atividades que apresentaram considerável
nível de estoques de IDE são os setores de serviços prestados às empresas e à
intermediação financeira (pouco acima de 10% em relação aos investimentos
diretos globais e em torno de 16,5% dos serviços, cada setor). Em 2001 e em
2002, a somatória dos fluxos de IDE em serviços correspondia a 58% e so-
mente as telecomunicações correspondiam a 20,9% dos fluxos totais ou 36%
dos fluxos de serviços (BACEN, 2001).

Contribuíram para o grande montante de IDE nos anos 1990, primei-
ramente, a abertura comercial no início do período, representada pela dimi-
nuição dos entraves à importação, que tornou o país menos protegido e mais
competitivo mundialmente, atraiu novas empresas transnacionais (altamen-
te importadoras de insumos em seu processo produtivo) e aumentou inves-
timentos de empresas já existentes. Em segundo lugar, a estabilização
macroeconômica, em meados da década, causou intenso crescimento na de-
manda doméstica. No entanto, a renovação do marco regulatório pelo go-
verno (privatizações, concessões, supressão de monopólios públicos, entre
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outras) afetou prioritariamente os serviços públicos, que foram abertos aos
investimentos privados.

No novo século (em 2002), foi instituído o Investe Brasil – um órgão
destinado a promover os investimentos – que instituía a parceria entre o go-
verno federal e as instituições empresariais setoriais, cuidando da promoção de
investimentos e não da promoção de exportações. As prioridades setoriais diri-
giram-se para setores de serviços de infra-estrutura de transportes e energia,
turismo, além de agronegócios, e foi montada uma rede de instituições gover-
namentais para fornecer informações sobre as oportunidades de investimento,
sobre a regulação, os incentivos e outros fatores relevantes para as decisões de
investimentos das empresas estrangeiras no Brasil. Nesse período, foi também
revista a estrutura regulatória dos setores de serviços provedores de infra-estru-
tura. Nesse item, teve grande repercussão a revisão da Lei da Tecnologia da
Informação, quanto aos aspectos discriminatórios aos IDE, e foram estabelecidas
isenções de impostos para a produção de equipamentos ligados à TI e a teleco-
municações, desde que as empresas alocassem cerca de 5% de seus rendimen-
tos para atividades de P&D.

Em 2005, uma avaliação da nova regulação da provisão de serviços de infra-
estrutura, efetuada em meados dos anos 1990, mostrou que os resultados de tais
iniciativas foram desiguais, de acordo com o setor, mesmo que pudessem ser
considerados globalmente positivos em termos de atração de investimentos, de
fonte doméstica de expansão e de intensificação da competição. No que se refere
ao setor das telecomunicações brasileiro a avaliação o considerou um exemplo
bem-sucedido do programa de privatização, pelos bons resultados no desempe-
nho das empresas privatizadas quanto à qualidade e à quantidade dos serviços.
Entre 1998 e 2001, este setor atraiu o maior volume de IDE por meio de
privatizações, além de alguns grandes grupos brasileiros incluírem telecomuni-
cações em suas estratégias de crescimento. Embora a reforma regulatória tenha
sido bem-sucedida no que se refere a seus objetivos diretos, no entanto provocou
impactos diferenciados sobre a base dos fornecedores locais de equipamentos de
telecomunicação e de software (MASCARENHAS, 2005).

Apoiados pela crescente base financeira mundial, outras atividades de
serviços vêm se difundindo mundialmente, visando ao atendimento de asses-
soria a empresas ou à demanda de serviços de consumo familiar. No caso do
Brasil, além da importação de serviços financeiros e de telecomunicações, uma
série de empresas prestadoras de serviços, de outras nacionalidades, vem inves-
tindo nessas atividades de serviços menos capital intensivas, mais intensamen-
te desde o segundo qüinqüênio dos anos 1990, principalmente por meio de
franquias. Trata-se particularmente de serviços de limpeza doméstica, oficinas
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mecânicas, cabeleireiros, lavanderias, locação de veículos, redes de fast-food,
serviços hospitalares e equipamento em domicílio, entre outros.

A globalização de tais serviços tem provocado, em médio prazo, redução
de preços do setor no mercado brasileiro, tendo em vista que, de forma geral,
estes serviços utilizam padrões de qualidade e de eficiência (estabelecidos pela
matriz) superiores às similares nacionais. Estes padrões são resultantes da
tecnologia usada ou de insumos importados para sua operacionalização, com
ganhos de escala e muitas vezes com processos automatizados.

Outro componente importante sobre a origem do capital das empresas
no Brasil tem relação com a busca de consolidação do Mercosul, que teve
repercussões específicas no comércio exterior de serviços dos países envolvidos.
Essa consolidação tem estado em discussão mais intensa desde junho de 1992,
quando foi formada uma Comissão para analisar o estabelecimento de uma
estrutura regulatória que se adaptasse à liberação do comércio dessas ativida-
des neste bloco econômico. Em 1993, a Comissão concluiu sua proposta do
Acordo para o Comércio Exterior de Serviços, com base no General Agreement
on Trade in Services (Gats), e em 1995 foi redigido o Plano Mercosul 2000,
que definiu a liberalização deste comércio como um dos objetivos do processo
de aprofundamento da integração regional. Entretanto, o Protocolo do Mercosul
para o Comércio Exterior de Serviços, finalizado em 1997, não foi posto em
prática, pois foi ratificado apenas pela Argentina. No Brasil, o Protocolo ainda
está em análise pelo Congresso para que seja ratificado (VEIGA, 2004).

5 O PERFIL ECONÔMICO DAS INDÚSTRIAS DE SERVIÇOS NO BRASIL:
UMA COMPARAÇÃO ENTRE EMPRESAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO
E DE CAPITAL NACIONAL

5.1 Aspectos metodológicos

A análise empírica teve como base a PAS/IBGE, por meio de tabulações espe-
ciais que permitiram a observação das variáveis selecionadas de acordo com a
origem do capital. A classificação segundo tal origem foi obtida por meio do
cruzamento com a base de dados do Censo de Capitais Estrangeiros do Bacen.
As tabulações, elaboradas especificamente para os propósitos do trabalho, per-
mitiram avaliar a existência de algumas diferenças relevantes entre empresas
brasileiras produtoras de serviços de capital nacional e de estrangeiro, no que
diz respeito a resultados econômicos obtidos. Foram examinadas as variáveis
relacionadas ao perfil da distribuição do número de empresas nos setores, do
valor adicionado gerado, da geração de valor adicionado por empresa, da pro-
dutividade, dos gastos com pessoal empregado e da remuneração, no período
de 1998-2002, de acordo com a disponibilidade de informações da PAS.
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É necessário ressaltar que a PAS não pesquisa o setor governamental, as
atividades de ensino e de saúde, bem como as atividades informais que dessa
forma não estão incluídas nos resultados. Os setores de serviços foram agrega-
dos, com base na Cnae, especificamente para esta pesquisa, conforme apresen-
tado em seguida:

1. Serviços relacionados à agropecuária e à pecuária.

2. Intermediários do comércio atacadista.

3. Serviços de manutenção e de reparação.

4. Alojamento.

5. Alimentação.

6. Transportes:

6.1 ferroviário e metroviário;

6.2 rodoviário;

6.3 aquaviário;

6.4 aéreo; e

6.5 atividades auxiliares aos transportes.

7. Correios.

8. Telecomunicações.

9. Serviços auxiliares financeiros.

10. Serviços auxiliares de seguros e de previdência privada.

11. Atividades imobiliárias e de aluguel.

12. Aluguéis.

13. Atividades de informática.

14. Serviços às empresas.

15. Limpeza urbana e esgoto.

16. Atividades recreativas e culturais.

17. Serviços pessoais.

18. Serviços não-classificados.

Foram calculados alguns indicadores específicos para o propósito da pes-
quisa, que permitem avaliar com maior clareza as diferenças entre condições
de empresas de capital nacional e estrangeiro, conforme definidos a seguir:
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• Índice de Diferenciação da Relação Setorial (IDRS)

IDRS
i 
= RSEi/RSN

i
, em que

RS
i
 = (valor adicionado/no empresas)

i;

E
i
 = capital estrangeiro; N

i
 = capital nacional; i = setores de serviços.

• Índice de Diferenciação da Produtividade Setorial do Trabalho (IDPS)

IDPS = (PE/PN), em que

PE
i
 = (valor adicionado/pessoal ocupado)

Ei;

PN = (valor adicionado/pessoal ocupado)
Ni;

E
i
 = capital estrangeiro; N

i
 = capital nacional; i = setores de serviços.

• Índice de Diferenciação da Relação Pessoal Ocupado por Empresa
(IRPOF)

IRPOF = (RPOFE
i
/RPOFN

i
), em que

RPOFE
i
 = (pessoal ocupado/empresa)

Ei;

RPOFN
i
 = (Pessoal ocupado/empresa)

Ni;

E
i
 = capital estrangeiro; N

i
 = capital nacional; i = setores de serviços.

• Índice de Diferenciação dos Gastos com Pessoal Ocupado (IDGPO)

IDGPO = RGPOE
i
/RGPON

i
, em que

RGPOE
i
 = (gastos totais com pessoal ocupado/pessoal ocupado)

Ei;

RGPON
i
 = (gastos totais com pessoal ocupado/pessoal ocupado)

Ni;

E
i
 = capital estrangeiro; N

i
 = capital nacional; i = setores de serviços.

• Índice de Diferenciação dos Salários e Remunerações (IDRPO)

IDRPO = RRPOE
i
/RRPON

i
, em que

RRPOE
i
 = (remunerações totais com pessoal ocupado/pessoal ocupado)

Ei;

RRPON
i
 = (remunerações totais com pessoal ocupado/pessoal ocupado)

Ni;

E
i
 = capital estrangeiro; N

i
 = capital nacional; i = setores de serviços.

5.2 As estruturas de mercado: distribuição de empresas segundo
       origem do capital

Das 945.398 empresas de serviços analisadas, apenas 0,21% apresentou ori-
gem de capital estrangeira em 2002. A observação do número de empresas
que operam em atividades formais de serviços no Brasil confirma as diferentes
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formas de estruturas de mercado em que estão inseridos os diversos setores. Os
setores de telecomunicações, correio nacional e outras atividades de correio,
transportes aéreo, ferroviário e aquaviário, serviços auxiliares financeiros e de
limpeza urbana estão inseridos em mercados oligopolizados, em que o volume
de empresas é menor e a regulação é maior. Das empresas de capital nacional,
0,94% compunham setores oligopolizados e das com origem estrangeira de
capital 4,4%. Os serviços de correio nacional e de transportes aéreo e ferrovi-
ário são caracterizados por empresas com origem de capital apenas nacional,
embora possam recorrer ao financiamento estrangeiro.

Por sua vez, os demais setores de serviços caracterizam-se por estarem
incluídos em mercados de concorrência monopolística, com graus variados
de atomização, em que a diferenciação do produto é a principal ferramenta de
competição, porém não mostram homogeneidade em relação ao desenvolvi-
mento tecnológico, representado pela relação capital–trabalho, como será visto
posteriormente. Os setores que apresentam maior atomização, ou seja, núme-
ro consideravelmente grande de empresas menores correspondem primeira-
mente aos serviços de alimentação e aos serviços às empresas, porém também
inserem-se neste tipo de estrutura de mercado, em ordem decrescente de gran-
dezas, os serviços de manutenção e reparação, intermediários do comércio ata-
cadista, alojamento, atividades de informática, de recreação e de cultura e as
demais atividades. As empresas nacionais nestas estruturas de mercado em
2002 correspondiam a 99,06%, e entre as estrangeiras 95,6%.

No período 1998-2002, o número de empresas dos setores de serviços
no Brasil pesquisado pela PAS totalizava 604.632 em 1998 e 945.498 em
2002, observando-se crescimento anual de 11,83%, porém grandemente
diversificado tanto entre setores quanto no decorrer do período, com taxas
consideravelmente elevadas e taxas negativas, muitas vezes também em um mes-
mo setor. Deste total, em todo o período examinado, a participação de empresas
de capital nacional manteve-se na quase totalidade, decrescendo de 99,92%
no primeiro ano até 99,78% no último.

Em relação ao número de empresas estrangeiras, o crescimento total
anual situou-se em quase 50%, embora, como visto, estas participem rela-
tivamente muito pouco (0,22% em 2002) no global de empresas formais
de serviços no Brasil. Os setores mais representativos em 2002, em um
total de 1.962, foram os de serviços às empresas, os de atividades imobili-
árias e os de aluguel (incluem aluguéis de veículos sem condutores, de
máquinas e de equipamentos e de outros objetos), os de atividades de informática
e atividades auxiliares de transportes.
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TABELA 1
Distribuição de empresas de serviços com capital nacional e com capital estrangeiro,
no setor, no Brasil (1998-2002)1

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:    1 Os valores representados por “0,0” significam percentuais muito próximos a zero; N = empresas de capital

   nacional; e E = empresas de capital estrangeiro.
Obs.:    *Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2002; e ** Inclui agricultura,

   pecuária, silvicultura e exploração florestal.
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TABELA 2
Participação setorial de empresas de serviços com capital nacional e com capital es-
trangeiro no Brasil (1998-2002)1

(Em %)

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:     1 N = empresas de capital nacional; e E = empresas de capital estrangeiro.
Obs.:       * Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2002; e ** Inclui agricultura,

pecuária, silvicultura e exploração florestal.
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TABELA 3
Distribuição setorial do número de empresas brasileiras de setores selecionados de
serviços, segundo origem do capital1

GRÁFICO 1
Distribuição setorial do número de empresas brasileiras em setores selecionados de
serviços, segundo origem de capital1

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
 de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 Os demais setores participam com percentuais entre 0% e 3%.
Obs.: * Classificados em ordem decrescente com base em nacionais no ano de 2002.

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 Os demais setores participam com percentuais entre 0% e 3%.
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A distribuição do número de empresas em cada setor de serviços de acordo
com a origem do capital mostra-se homogênea e fortemente concentrada em
empresas com capital nacional, como observado na tabela 1. Verifica-se que na
totalidade dos setores as empresas nacionais participam com mais de 97%. Este
resultado não permite observar a contribuição do setor na geração de valor para
a economia. As variações anuais não foram significativas a ponto de mudar a
estruturação apresentada em 1998, primeiro ano de resultados da PAS.

Ao examinar-se a distribuição setorial do número de empresas em cada ano
(tabela 2), observa-se em poucos setores uma concentração mais elevada de em-
presas, enquanto na maior parte dos setores as participações são inferiores a 5%
em 1998, que conservaram nos anos subseqüentes. A tabela 3 mostra que dos
22 setores de serviços, no período 1998-2002, apenas sete apresentam concen-
tração acumulada acima de 80% do número de empresas de capital nacional e
acima de 70% (exceto em 2002) de capital estrangeiro. São os setores de inter-
mediários do comércio atacadista, manutenção e reparo, serviços a empresas,
serviços de alimentação, atividades auxiliares dos transportes, transportes rodo-
viários e atividades de informática. Observe-se que, com exceção destes dois
últimos, tais setores em sua grande maioria são compostos por empresas
atomizadas ou de pequeno porte, empresas de pouco capital intensivas e que
não apresentam requisitos de absorção de mão-de-obra de alta qualificação.

O gráfico 1 permite observar mais nitidamente a evolução da distribui-
ção destes setores mais concentradores de empresas, no período examinado.
Entre as empresas de capital nacional, a maior concentração verificou-se em
1998 nos serviços de alimentação, que concentravam 38,5%, perdendo parti-
cipação relativa nos anos seguintes até representar 30,7% em 2002. Neste
setor, as empresas estrangeiras representavam 4,7% do total de capital não-
nacional no primeiro ano do período, também perdendo representatividade
relativa nos demais anos.

Em seqüência, os serviços auxiliares às empresas concentravam 18,8%
de empresas nacionais no primeiro ano elevando a representatividade para
mais de 22% em 2002. Alguns outros setores a concentrarem acima de 5% de
empresas nacionais são de serviços de manutenção e reparo (entre 8,1% a
11% no período), transportes rodoviários (5,9% a 7%) e intermediários do
comércio atacadista (5,4% a 8,1%). O gráfico mostra que a maior parte dos
setores selecionados não apresenta mudanças significativas na participação re-
lativa no período, o que também está acontecendo com os demais setores. As
exceções aparecem nas atividades de alimentação entre os de capital nacional e
entre os de estrangeiros que ocorrem apenas nos serviços auxiliares às empresas
(crescimento), nas atividades auxiliares dos transportes (decréscimo) e nas ati-
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vidades de informática. No entanto, o decréscimo do número de empresas não
necessariamente significa resultados negativos em termos de geração de valor.

Entre as empresas de capital estrangeiro, as representativas do setor de
serviços auxiliares às empresas concentravam-se relativamente de forma mais
intensa, participando com 30% em 1998 e aumentando significativamente
sua participação, atingindo mais da metade das empresas estrangeiras em 2002.
As atividades auxiliares aos transportes e de serviços de informática também
apresentaram concentrações relativas mais intensas, respectivamente de 20,8%
e de 10,7% em 1998, perdendo gradualmente representatividade até atingi-
rem 5,4% e 5,6% no último ano do período.

GRÁFICO 2
Distribuição dos IED nos serviços do Brasil1

Fonte: Dados brutos – Banco Central (Bacen)/Decec (1995 e 2000).
Elaboração da autora.
Nota: 1. Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; 2. comércio por atacado e intermediários do

comércio; 3. comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos; 4. alojamento e alimentação; 5.
transporte terrestre; 6. transporte aquaviário; 7. transporte aéreo; 8. atividades anexas e auxiliares do transporte
e agências de viagem; 9. correio e telecomunicações; 10. intermediação financeira, até mesmo seguros e previdência
privada; 11.seguros e previdência privada; 12. atividades auxiliares da intermediação financeira; 13.atividades
imobiliárias; 14. aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores; 15. atividades de informática e
conexas; 16. pesquisa e desenvolvimento; 17. serviços prestados principalmente às empresas; 18. educação; 19.
saúde e serviços sociais; 20. limpeza urbana e esgoto; atividades conexas; 21. atividades associativas; 22. atividades
recreativas, culturais e desportivas; e 23. serviços pessoais.
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Os IED, como visto, que foram recebidos no Brasil mais intensamente
na década de 1990, particularmente referiram-se aos serviços mais moder-
nos e voltados para a infra-estrutura econômica. A observação dos estoques
de IED em serviços no Brasil, por meio dos Censos de 1995 e de 2000
(Bacen/Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio (Decec), 1995 e
em 2000), apresentados no gráfico 2, mostra de fato que os setores que mais
receberam investimentos produtivos externos na década de 1990 são os in-
dicados nos resultados da PAS como maiores concentradores de empresas
estrangeiras, ou seja, serviços prestados às empresas, que contavam com 38,5%
e 16,7% do estoque total, respectivamente em 1995 e em 2000. Entre estes
serviços, o maior crescimento destes investimentos verificou-se nos serviços
de Pesquisa e Desenvolvimento (66,2%), como é possível verificar-se no grá-
fico 3, que apresenta evolução significativa dos estoques. Os serviços de cor-
reio e telecomunicações tiveram maior intensidade de IED no segundo
qüinqüênio da década de 1990, mostrando estoques respectivos nos dois
Censos de 3,1% e de 28,5%.

GRÁFICO 3
Evolução real dos IED em serviços no Brasil (2000-1995)1

Fonte: Dados brutos – Banco Central (Bacen)/Decec (1995 e 2000).
Elaboração da autora.
Nota: 1 1. Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; 2. comércio por atacado e intermediários do

comércio; 3. comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos; 4. alojamento e alimentação; 5.
transporte terrestre; 6. transporte aquaviário; 7. transporte aéreo; 8. atividades anexas e auxiliares do transpor-
te e agências de viagem; 9. correio e telecomunicações; 10. intermediação financeira, até mesmo seguros e pre-
vidência privada; 11. seguros e previdência privada; 12. atividades auxiliares da intermediação financeira; 13.
atividades imobiliárias; 14. aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores; 15. atividades de
informática e conexas; 16. pesquisa e desenvolvimento; 17. serviços prestados principalmente às empresas; 18.
educação; 19. saúde e serviços sociais; 20. limpeza urbana e esgoto; atividades conexas; 21. atividades associativas;
22. atividades recreativas, culturais e desportivas; e 23. serviços pessoais.
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Também os serviços de intermediação financeira (seguros e previdência
privada) mostraram estoques significativos de IED, respectivamente de 12,7%
e de 16,2%, embora a taxa de evolução entre 1995 e 2000 não tenha sido das
mais significativas, o que mostra que estes investimentos externos são mais
antigos. Da mesma forma, destacam-se ainda com estoques consideráveis de
no período os serviços auxiliares e intermediários do comércio atacadista
(16,6% e 9%, respectivamente). No entanto, as maiores taxas de crescimen-
to de outros setores além dos já mencionados verificaram-se entre os serviços
de limpeza urbana e esgoto (27,8%), transporte terrestre (16,7%) e ativida-
des recreativas, culturais e desportivas (11,6%).

5.3 A geração de Valor Adicionado das empresas de capital nacional
      e estrangeiro

O exame da representatividade do valor adicionado gerado no total de cada
setor segundo a origem do capital (tabelas 4 e 5) mostra que em todos os
gêneros de serviços o maior volume de produto gerado ainda concentra-se
grandemente em empresas de capital nacional. Apenas os serviços auxiliares
financeiros, as atividades imobiliárias e de aluguel, as atividades de informática
e os serviços de limpeza urbana e esgoto apresentam percentuais entre 70% e
76% de Valor Adicionado gerado por empresas de capital nacional. Os outros
13 grupos de serviços de capital nacional apresentam um produto acima de
90% e a evolução desta distribuição no período não foi significativa nestas
atividades. Os serviços relacionados à agropecuária, ao ferroviário, ao metroviário
e ao aéreo representam capital exclusivamente nacional.

TABELA 4
Participação no valor adicionado total de setores selecionados de serviços, segundo
origem do capital no Brasil (1998-2002)1

(Em %)

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitca (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:          1 N = empresas de capital nacional; e E = empresas de capital estrangeiro.
Obs.:      * Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2000. Nos demais setores, a

      participação de empresas com capital nacional situa-se entre 95% e 100%.
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As tabelas 6 e 7 apresentam a participação do valor adicionado de cada
setor em relação ao produto total gerado pelos serviços em cada ano. Observa-
se entre as empresas de capital nacional que a maior concentração relativa de
produto gerado situa-se nas atividades de transportes, que teve uma participa-
ção, no período de análise, entre 25% e 35% do total, particularmente em
razão dos transportes rodoviários (entre 11% e 13% no período). Em seguida,
os setores de serviços às empresas (em torno de um quarto do produto total) e
de telecomunicações (entre 14% e 17%) sobressaem-se pelo montante relati-
vo gerado. Em relação à origem estrangeira de capital, os setores que mais se
destacam são atividades imobiliárias e de aluguel e atividades de informática
(em torno de 20%), seguidos dos serviços às empresas (em torno de 18%).

Também apresentam valor adicionado significativo em relação aos demais
setores, as atividades de transportes, que decrescem de 9% em 1998 a mais de
5% em 2002 e os serviços auxiliares financeiros, apenas em 1998 e em 1999,
quando geraram respectivamente mais de 9% e quase 7%; porém no resto do
período apresentaram decréscimo na participação até atingirem 0,8% em 2002.

Como apresentado na tabela 7, os seis setores que mais se destacam de
capital nacional somam mais de 80% do produto gerado no período. Entre
estes mesmos setores de capital estrangeiro, a representatividade agregada
eleva-se consideravelmente no período, de 58,5% do total do produto gera-
do em 1998 para mais de 91,1% em 2002. Embora não tenha sido possível
a determinação do progresso tecnológico por meio das informações da PAS,
será examinado um indicador revelador sobre o grau médio de moderniza-
ção dos setores de serviços, que se refere ao Índice de Diferenciação da Rela-
ção Setorial (RS), apresentado na tabela 9 e no gráfico 4.
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TABELA 5
Participação do valor adicionado dos setores de serviços, segundo origem do capital1

(Em %)

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.: * Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2000; e ** Inclui agricultura,

pecuária, silvicultura e exploração florestal.
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TABELA 6
Participação dos setores de serviços no valor adicionado total nas empresas, segundo
origem de capital no Brasil (1998-2002)1

(Em %)

Primeiramente, é observado nitidamente (tabela 8) que na quase totali-
dade dos setores com origem de capital nacional, a relação setorial valor adi-
cionado por número de empresas (RS) situa-se abaixo de 1, o que significa um
percentual muito grande de empresas em cada setor que, em média, geram
relativamente baixo grau de valor adicionado. As exceções ocorrem nos setores
de transportes aéreos, telecomunicações, correios e transportes aquaviários, que
além de mostrarem os maiores índices entre as empresas nacionais – embora
significativamente inferiores aos das empresas de capital estrangeiro – tiveram
mudanças consideráveis no índice no período. No caso das telecomunicações,
a relação diminuiu consideravelmente, o que representa por um lado o movi-
mento de privatização das empresas que diminuiu o grau de oligopolização da
indústria, ou seja, o aumento do número de empresas fornecedores destes ser-
viços para atender à demanda; e, por outro lado, a privatização, que foi acom-
panhada de forte entrada de capital estrangeiro nesses serviços, substituindo o
capital nacional público em muitas empresas.

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.: * Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2002; e ** Inclui agricultura,

pecuária, silvicultura e exploração florestal.
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O RS para empresas de capital estrangeiro é comparativamente bem mais
elevado em todos os setores de serviços considerados. Alguns setores mostram
relação surpreendente, como no caso das atividades de limpeza urbana e dos
serviços auxiliares financeiros, cujos indicadores se aproximam de 45 em 1998,
embora tenham decrescido no período com maior intensidade para estas últi-
mas atividades, quando atingem, respectivamente 27,4 e 6,4 em 2002. Muito
significativa é a evolução do indicador para os serviços de telecomunicações,
que reflete não apenas o processo de substituição de capital nacional por
estrangeiro, mas também o acelerado nível de modernização das empresas.
Também o RS consideravelmente superior para as empresas de capital estran-
geiro é encontrado nas atividades de informática e nos serviços de alimenta-
ção; o indicador a apresentar o maior grau de evolução refere-se aos serviços de
atividades auxiliares do correio.

TABELA 7
Participação de setores mais representativos de serviços no valor adicionado total das
empresas nacionais e estrangeiras no Brasil (1998-2002)

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do  Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.:    * Classificados em ordem decrescente com base nas empresas nacionais no ano de 2002.
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GRÁFICO 4
Índices de diferenciação da RS,* segundo setores1

IDRS – mais elevados

IDRS – médios

IDRS – menos elevados

Fonte: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002).
Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 1. Manun. e reparo; 2. serviços de alimentação; 3. serviços pessoais; 4. ativ. informática; 5. inter. com. atacadista;

6. serv. aux. seg. prev. priv.; 7. serviços de alojamento; 8. aluguéis e outros; 9. ativ. recr. e cult.; 10. limpeza urbana;
11. ativs. auxs. transpor.; 12. correio; 13. serv. empresas; 14. telecomunicações; 15. trans. rodov.; 16. serv. aux.
financ.; 17. trans. aquaviário; e 18. ativ. imob. e aluguel.
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A tabela 9 apresenta os IDRS
i
 para cada ano, classificando os setores em

ordem decrescente, de acordo com os dados de 2002. Observa-se inicialmente
que em todos os setores e os anos examinados, os índices são superiores à unida-
de, o que significa que as RS

i
 são sempre superiores para as situações com origem

de capital estrangeiro. No entanto, os indicadores mais elevados não necessaria-
mente se referem aos setores que apresentam em média maior relação capital–
trabalho, em razão da heterogeneidade dos setores e do peso relativo dos gêneros
em que esta relação é superior. O setor de manutenção e reparação, por exemplo,
agrega tanto setores mais intensivos em capital, representados pela manutenção
de veículos, quanto atividades de reparação de objetos pessoais e domésticos,
intensivos em trabalho. Também os serviços de alimentação que aparecem em
seguida na classificação incluem, em sua grande maioria, pequenas empresas e
microempresas, também intensivas em mão-de-obra.

O gráfico 4 foi dividido em três partes, de acordo com a intensidade do
índice no ano de 2002, para possibilitar o exame das regularidades encon-
tradas entre grau de intensidade de indicador e de homogeneidade setorial.
O grupo de atividades que apresentam os IDRS mais elevados situam-se entre
diferenciais de 740 a 132; a faixa seguinte – de IDRS de intensidade média –
inclui indicadores de 60 a mais de 20; finalmente, a faixa de menores indica-
dores engloba indicadores de menos de 20 a 0.

Observam-se os índices heterogêneos, tanto em relação ao grau de diferen-
ciação quanto às transformações anuais neste grau, que podem ser em direção
decrescente ou crescente segundo o setor. Os serviços de alimentação, bem
como de manutenção e reparação mostram as maiores variações do índice ano
a ano, embora o indicador tenha decrescido no período. Tais empresas
atomizadas mostram grande variação anual no número de entradas e de saídas
do mercado de empresas nacionais, contudo, apresentam maior heterogeneidade
no valor adicionado por empresas. As demais atividades – nas faixas diferenciadas
– mostram comportamento mais homogêneo do indicador.

Entre as empresas de grau intermediário de diferenciação, os setores de
serviços de alojamento e aluguéis são os que mostram a maior intensidade do
indicador e das variações anuais, e ainda os serviços de limpeza urbana apresen-
tam modificações anuais no índice, porém os demais setores de serviços também
apresentam maior homogeneidade nesta faixa. Na faixa de menores intensidades
do IDRS, as diferenças entre setores e evolução anual não são significativas, com
exceção das atividades de serviços às empresas e dos serviços auxiliares financei-
ros, este último apresentando crescimento considerável no índice no período.

No entanto, o setor de telecomunicações, representado em sua maior parte
por grandes empresas oligopolizadas, situa-se entre as atividades de menor
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diferencial em 2002 e, no ano inicial da pesquisa, apresenta-se com o menor
índice. Isso verifica-se porque existe maior homogeneidade nas relações capi-
tal–trabalho das empresas e não é possível a sobrevivência de empresas que
apresentem menor nível de modernização. Da mesma forma, as atividades de
informática que incluem estrutura de mercado não oligopolista apresentam
relação capital–trabalho média, desde que os gêneros que as compõem exigem
um misto de mão-de-obra de média e de alta qualificação ao lado de instru-
mentos de capital modernos, porém menos custosos.

TABELA 8
Relação setorial valor adicionado/número de empresas (RS), segundo origem do capi-
tal no Brasil (1998-2002)1

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 N= empresa de capital nacional; e E = empresa de capital estrangeiro.
Obs.: * Classificados em ordem decrescente com base em empresas estrangeiras no ano de 2002; ** Inclui agricultura,

pecuária, silvicultura e exploração florestal.
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TABELA 9
Índice de diferenciação do valor adicionado/empresas (IDRS),* segundo setores no
Brasil (1998-2002)

A observação da evolução do indicador no período mostra um comporta-
mento não homogêneo, tanto em direção positiva ou negativa da evolução
quanto no grau. É verificado o crescimento do diferencial para os setores de
manutenção e reparação, informática, serviços auxiliares a seguros e a previ-
dência, atividades recreativas e culturais, auxiliares de transportes, correio e
telecomunicações. Em todos estes setores, encontram-se tanto empresas de
alto porte e modernização tecnológica quanto atomizadas, de pequeno porte e
de baixa relação capital–trabalho, não sendo encontrada relação direta com a
situação da estrutura de mercado em que se incluem.

A grande heterogeneidade da relação capital–trabalho, sumarizando, en-
tre setores e em um mesmo setor não permite a afirmação de uma relação
direta entre esta relação e o grau de diferenciação de geração de produto por
empresas em cada setor. Apenas fica constatada a superioridade das empresas
estrangeiras na geração de valor adicionado.

5.4 Distribuição do pessoal ocupado

Os dados da PAS sobre a população ocupada, embora se refiram apenas ao
mercado formal e excluam as atividades governamentais, fornecem subsídios
relevantes para as políticas públicas de emprego de apoio às atividades de

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.:   * ÍDRS = RSE/RSN; e ** Classificados em ordem decrescente com base no ano de 2002.
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serviços, desde que mostram os setores de maior potencialidade para absorção
de mão-de-obra, que devem ser alvo de medidas específicas.

O exame da distribuição do pessoal ocupado segundo origem do capital
em cada setor, como visualizado na tabela 10, revela que a quase totalidade
dos trabalhadores se alocam em setores de capital nacional, seguindo a situa-
ção do número de empresas nesta situação, que também se apresenta dessa
forma, como visto anteriormente. Esta representatividade situa-se entre 91%
e 100%, com exceção dos setores de atividades de informática e de telecomu-
nicações, em que as empresas de capital estrangeiro representam respectiva-
mente quase 11% e 28,3%. Estes dois últimos resultados revelam as condi-
ções diferenciadas destas atividades no país, particularmente da última, que
serão examinadas posteriormente com maior detalhe.

TABELA 10
Distribuição do pessoal ocupado, segundo origem do capital nos setores de serviços,
no Brasil (1998-2002)1

(Em %)

Como observado a partir da tabela 11 e no gráfico 5, apenas três dos
setores de serviços são os maiores absorvedores da mão-de-obra, pois englo-
bam mais de 80% do pessoal ocupado total para a empresas de capital nacio-
nal, enquanto entre as empresas de capital estrangeiros esta representatividade
era de quase 73% em 1998, decrescendo para 64% em 2002.

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:   1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.:  * Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2002; ** Inclui agricultura,

  pecuária, silvicultura e exploração florestal; e ***(...) Dados não informados por sigilo estatístico.
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TABELA 11
Distribuição do pessoal ocupado em setores selecionados de serviços, segundo origem
do capital no Brasil (1998-2002)1

(Em %)

GRÁFICO 5
Distribuição da população ocupada brasileira em setores selecionados* de serviços,
segundo origem de capital1

(Em %)

A distribuição média do número de trabalhadores por empresas em cada
setor de serviços, como visualizado nas tabelas 12 e 14, mostra que as empresas
de capital estrangeiro mantêm índices superiores na quase totalidade das ativi-
dades, com exceção dos anos de 2000 e de 2002 para as atividades imobiliárias.

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:    1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.:   * Classificados com base em empresa de capital nacional em 2002.

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:    1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.:    * Setores mais absorventes de mão-de-obra.
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TABELA 12
Índice de Diferenciação do RPOF (IRPOF),* segundo setores no Brasil (1998-2002)1

A tabela 13 apresenta a distribuição dos trabalhadores entre os setores
para cada ano do período, classificando as representatividades em ordem
decrescente com base nas empresas de capital nacional do ano de 2002.
Observe-se, primeiramente, que os setores de telecomunicações e de ativida-
des de informática apresentam a maior participação relativa de trabalhado-
res em empresas estrangeiras. Porém, quando examinados pela ótica da par-
ticipação no total anual de trabalhadores no mercado formal de empresas
de serviços, situam-se entre os de menor representatividade na classificação
decrescente entre as empresas nacionais. No entanto, as estrangeiras mos-
tram participações não desprezíveis no total de trabalhadores, acima de 10%
e de 12%, respectivamente.

Por sua vez, os serviços às empresas mostram a maior participação, em
torno de um terço do pessoal ocupado em serviços, tanto de capital nacional
quanto de estrangeiro. São compostos, na sua maior parte, por empresas de
pequeno porte, representados por consultoria, contabilidade, serviços jurídi-
cos, de tradução, de pesquisa, publicidade, entre outros, em que a relação
capital–trabalho é baixa. A mesma estrutura atomizada caracteriza os serviços
de alimentação, que se classificam em seguida com quase 19% e mais de 14%,
respectivamente, para empresas nacionais e estrangeiras. Contudo, os serviços

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:     1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.:   * IRPOF = Pessoal ocupado/Empresa; ** Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no

   ano de 2002; e *** (...) Dados não informados por sigilo estatístico.
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de transportes, cuja maior participação entre os trabalhadores verifica-se entre
os transportes rodoviários de empresas nacionais (12,3%), são compostos
por uma mistura de empresas oligopolizadas de transportes de carga e de
passageiros e de micro empresas, muitas vezes representadas por menos de cinco
trabalhadores. No decorrer do período, não foram verificadas alterações signi-
ficativas na participação relativa dos trabalhadores em cada setor, com exceção
das atividades de telecomunicações cuja representatividade de ocupados em
empresas de capital estrangeiro se elevou consideravelmente.

TABELA 13
Distribuição do pessoal ocupado total nos setores de serviços, segundo origem do
capital, em cada ano no Brasil (1998-2002)1

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:       1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.:   * Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2002; ** Inclui agricultura,

   pecuária, silvicultura e exploração florestal; e *** (...) Dados não informados por sigilo estatístico.
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TABELA 14
Pessoal ocupado por empresa nos setores de serviços, segundo origem do capital no
Brasil (1998-2002)1

5.5 A produtividade do trabalho

Como é notória, a produtividade do trabalho do setor de telecomunicações
(tabela 15) é a mais elevada entre os setores de serviços, para empresas de
qualquer origem de capital. Tais atividades inserem-se – de acordo com a clas-
sificação de Baumol exposta em uma seção teórica anterior – como serviços
impessoais progressivos, que ocupam o extremo superior do espectro em rela-
ção à produtividade, que são altamente dependentes da eletrônica e não envol-
vem contato direto com o consumidor. Além de se situarem em uma estrutura
de mercado grandemente oligopolizada e concentradora do grau tecnológico
de ponta nestas atividades – de telecomunicações, comunicação teleférica, trans-
missão de imagens, sons e dados por cabo ou satélite, provedores de internet e
manutenção de redes de telecomunicações – , as empresas do setor requerem
mão-de-obra altamente qualificada para as operações sofisticadas de suas fun-
ções. O mesmo acontece com os transportes aéreos e aquaviários.

Em relação aos serviços auxiliares das atividades financeiras, a elevada
produtividade resulta mais da mão-de-obra grandemente qualificada para a
operação, a corretagem, a distribuição e outras intermediações de títulos de
mercados de valores. As atividades de correios e de informática classificam-se,

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e
Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:        1 N = capital nacional; e E = capital estrangeiro.
Obs.:     * Classificados em ordem decrescente com base em empresas nacionais no ano de 2002; ** Inclui agricultura,

pecuária, silvicultura e exploração florestal; e *** (...) Dados não informados por sigilo estatístico.
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na tipologia de Baumol, como serviços impessoais que correspondem a uma
mistura de características dos serviços estagnantes e progressivos. A característica
principal destes é que o crescimento de sua produtividade é “auto-extinguível”,
ou seja, quanto mais intenso é o crescimento inicial da produtividade, mais
rapidamente pode ser esperado seu declínio. Os serviços de computação são
exemplos típicos, pois são constituídos por uma parte progressiva representa-
da pelo hardware, e uma parte estagnante, representada pelo software, que
deve ser constantemente renovado.

Nesta mesma categoria de serviços, é possível classificarem-se os serviços
auxiliares dos transportes, que incluem operações de terminais, portos, aero-
portos controle de tráfego, caracterizados pela necessidade de infra-estrutura
moderna, que deve manter constante renovação tecnológica, embora incorpo-
rem também serviços que exigem menor qualificação, como os de limpeza, de
carga e de descarga. O mesmo verifica-se para os setores dos transportes em
geral e para os serviços às empresas, que reúnem uma heterogeneidade muito
grande de empresas que apresentam diversidades consideráveis na relação ca-
pital–trabalho, mas que em sua grande maioria exigem especialização em ní-
veis qualificados e semiqualificados de ocupação.

Os setores de serviços de alojamento, manutenção e reparação, pessoais e
alimentação pertencem à outra categoria definida por Baumol, que inclui ser-
viços pessoais estagnantes, de difícil padronização, adaptados à demanda do
consumidor e resistentes às mudanças na produtividade, pois a intensificação
dos serviços diminui a qualidade.

Os diferenciais de produtividade do trabalho entre empresas de capital
estrangeiro e nacional dos vários setores de serviços podem ser visualizados na
tabela 16 e no gráfico 6, que apresenta o IDPS. Ressalte-se, primeiramente,
que a quase totalidade dos indicadores são superiores à unidade, o que signifi-
ca produtividade mais elevada relativamente em empresas estrangeiras. Ao
contrário do que se poderia esperar, índices inferiores à unidade, que indicam
maior produtividade de empresas nacionais, são encontrados para os serviços
de telecomunicações, transportes aquaviários e rodoviários.
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TABELA 16
Índice de diferenciação da produtividade setorial (IDPS),* setores de serviços,
segundo origem do capital** no Brasil (1998-2002)1

GRÁFICO 6
Diferencial de produtividade* dos setores formas de serviços do Brasil, segundo
origem do capital1

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.:     * IDPS = (PE/PN)i; ** Preços de 2002, deflator IGP-M; *** Classificados por ordem decrescente com base em 2002;

    e ****(...) Dados não informados por sigilo por corresponderem a uma e/ou duas empresas.

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 1. Aluguéis; 2. Intermediários do comércio atacadista; 3. atividades imobiliárias; 4. serv. auxil. financeiros; 5.  ativ.

informática; 6. serviços pessoais; 7. serv. auxil. seguros e prev. privada; 8. alojamento; 9. serv. empresas;10. ativ.
auxil. transportes; 11. transportes; 12. ativ. recreativas e culturais; 13. alimentação; 14. limpeza urbana e esgoto;
e 15. telecomunicações.

Obs.: * Produtividade empresas capital estrangeiro/produtividade empresas capital nacional.
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5.6 Diferenciais nos gastos totais com pessoal ocupado

Um dos indicadores mais relevantes para a explicação das diferenças entre as
empresas de serviços, segundo origem de capital, refere-se aos gastos totais
com pessoal empregado. Estes gastos agregam: i) salários e remunerações, in-
clusive 13o salário, férias, horas extras, participação nos lucros honorários da
diretoria; ii) retiradas pró labore do proprietário e dos sócios; iii) contribuições
à Previdência Social; iv) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); v)
indenizações por dispensa; e vi) outros benefícios concedidos aos empregados
como vale-transporte, alimentação, uniformes, auxílio-educação, planos de
saúde, previdência privada etc.

A tabela 17 apresenta a relação RGPO, que retrata os gastos totais reais
com pessoal ocupado em relação ao número de pessoas ocupadas, em cada
setor de serviços, de acordo com empresas de capital nacional ou estrangeiro.
O indicador da relação gasto médio total por trabalhador dos serviços em
empresas de capital nacional em 1998 era de 9,7, observando-se no período
uma diminuição gradativa até atingir 5,8, enquanto as empresas de capital
estrangeiro mostram um indicador mais de quatro vezes superior, de 24,7 em
1998, também decrescendo até 18,2 em 2002.

Os setores estão classificados em ordem decrescente deste indicador, com
base nos dados de empresas estrangeiras para o ano de 2002. Observa-se, inici-
almente, que os maiores gastos por trabalhador se verificam nos serviços auxilia-
res financeiros e nas atividades de informática, que, como visto anteriormente,
constituem serviços modernos, porém que se classificam de acordo com Baumol,
como atividades de serviços impessoais “assintoticamente estagnantes”, o que
corresponderia a uma mistura de características dos serviços estagnantes e pro-
gressivos, cuja característica principal é que o crescimento de sua produtividade
é “auto-extinguível”. Os setores mais oligopolizados, como o de serviços de tele-
comunicações, caracterizados por este autor como serviços de produtividade pro-
gressiva, não se situam entre as atividades de maiores gastos com trabalhadores,
mas sim entre as intermediárias na classificação.

Não se observa relação direta entre o indicador destes gastos e o grau de
modernização ou de oligopolização dos setores. É confirmada, dessa forma, a con-
siderável heterogeneidade de processos produtivos e organizacionais de maior ou
de menor intensidade de capital, na maior parte dos setores, tanto em setores com
estruturas de mercado mais atomizadas em relação ao tamanho, característicos de
concorrência monopolística, como em setores altamente oligopolizados

Outro resultado relevante refere-se ao índice de diferenciação destes gastos
(Índice de Diferenciação dos Gastos Totais com Pessoal Ocupado – IDGPO)
apresentado na tabela 18, que mostra a considerável superioridade nos gastos de
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empresas de capital estrangeiro em relação às de capital nacional, em todos os
setores no ano 2002, e apenas em 1999 e em 2000 é observado um indicador
inferior à unidade nas atividades de telecomunicações. Este índice revela os maiores
diferenciais nas atividades de serviços de manutenção e reparação (informações
apenas para 2002), intermediários do comércio atacadista para todo o período
da pesquisa e em serviços de aluguéis (neste último setor, apenas em 2002). No
período analisado, não é observada também relação entre evolução anual deste
índice, que se comporta de forma irregular entre os setores.

Observam-se diferenças consideráveis entre as médias setoriais dos índi-
ces dos gastos totais com pessoal ocupado, que levam ao agrupamento de três
níveis de diferenciação. O valor do índice representa o número de vezes em
que os gastos das empresas com capital estrangeiro superam os das empresas
de capital nacional. Estes níveis são apresentados como alto, médio e baixo:

• Alto: índices entre 12 e 16, grupo que compreende os serviços de ma-
nutenção e reparação e intermediários do comércio atacadista.

• Médio: entre 4 e 7, incluindo os setores de aluguéis de máquina, equi-
pamentos e outros objetos; serviços auxiliares da previdência privada;
atividades de informática e atividades imobiliárias e de aluguéis.

• Baixo: entre 1 e 3,6, compreendendo as demais atividades. Neste gru-
po, insere-se o setor de telecomunicações que apresenta índice 1, ou
seja, os gastos das empresas são os mesmos, independentemente da
origem do capital.
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TABELA 17
Relação gastos totais reais com pessoal ocupado/número de pessoas ocupadas (RGPO)*
nos setores de serviços, segundo a origem do capital no Brasil (1998-2002)1

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
  de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 N = empresa da capital nacional; e E = empresa de capital estrangeiro.
Obs.: * RGPO = gastos totais reais com pessoal ocupado/pessoal ocupado. A preços de 2002, deflator IGP-M. Os gastos

incluem salários e remunerações retirados dos proprietários, das Contribuições à Previdência, do FGTS, das indeni-
zações e de outros benefícios sociais; ** Classificados de forma decrescente com base em empresas de capital
estrangeiro em 2002; *** Inclui agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal; e **** (...) Dados não
informados por sigilo, por corresponder em a uma e/ou duas empresas.
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TABELA 18
Índice de diferenciação dos gastos totais com pessoal ocupado nos setores de serviços
(IDGPO)*, segundo origem do capital no Brasil (1999-2002)

GRÁFICO 7
Diferencial de salários* dos setores formais de serviços do Brasil, segundo origem do capital1

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
   de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: * IDGPO = gastos totais reais com pessoal ocupado em empresas com capital estrangeiro/gasto total com pessoal

ocupado em empresas com capital nacional. A preços de 2002, deflator IGP-M. Os gastos incluem salários e remune-
rações retirados dos proprietários, das Contribuições à Previdência, do FGTS, das indenizações e de outros benefícios
sociais; ** Classificados de forma decrescente com base em empresas de capital estrangeiro em 2002; e *** (...) Dados
não informados por sigilo estatístico.

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
   de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 1. Intermediários comércio atacadista; 2. alugués de máquinas e objetos; 3. serv. auxil. seguros prev. privada; 4

= ativ. informática; 5. ativs. imobiliárias; 6. serv. auxil. financeiros; 7. alojamento; 8. alimentação; 9. serv. pessoais;
10. serv. empresas; 11. ativ. aux. transportes; 12. transportes; 13. ativ. recreativas e culturais; 14. transp. aquaviário;
15. limpeza urbana e esgoto; 16. transp. rodoviário; 17. telecomunicações.

Obs.: * Salários de empresas de capital estrangeiro/salários de empresas de capital nacional.
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TABELA 19
Relação Remunerações/número de Pessoal Ocupado (RRPO*) nos setores de serviços,
segundo origem do capital no Brasil (1998-2002)1

Fontes: Dados brutos Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-
    2002) e Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota:  1 N = empresas de capital nacional; e E = empresas de capital estrangeiro.
Obs.:  * RRPO = remunerações reais do pessoal ocupado/Pessoal ocupado. A preços de 2002, deflator INPC. Os gastos

incluem salários e remunerações retirados dos proprietários, das contribuições à Previdência, do FGTS, das inde-
nizações e de outros benefícios sociais; ** Classificados de forma decrescente com base em empresas de capital
estrangeiro em 2002; *** Inclui agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal; e **** (...) Dados não
informados por sigilo, por corresponderem a uma e/ou duas empresas.
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TABELA 20
Índice de Diferenciação dos salários e Remunerações totais com Pessoal Ocupado nos
setores de serviços (IDRPO*), segundo origem do capital no Brasil (1999-2002)

O exame das informações apenas considerando-se os salários e as remu-
nerações, cujos resultados são visualizados no gráfico 7 e nas tabelas 19 (RRPO)
e 20 (IDRPO), apresenta a mesma hierarquização na classificação dos setores
em relação ao volume de gastos por trabalhador. Contudo, diferenças se en-
contram no que diz respeito ao grau de intensidade destes gastos totais que é
consideravelmente maior apenas para os serviços de intermediários do comér-
cio atacadista. O grau é também superior, porém não significativamente para
aluguéis, atividades de informática, atividades imobiliárias e de aluguel, servi-
ços auxiliares financeiros, alimentação, auxiliares a transportes e atividades re-
creativas e culturais.

5.7 Regionalização das empresas com capital estrangeiro

As informações da PAS com respeito à localização nas Unidades da Federação
(UF) de empresas formais de serviços com origem de capital estrangeiro
demostram que estes investimentos se dirigem particularmente para poucas
regiões que têm a característica de constituírem pólo econômico.

Fontes: Dados brutos – Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
    (1998-2002) e Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: * IDRPO = gastos totais reais com pessoal ocupado em empresas com capital estrangeiro/gasto total com pessoal

ocupado em empresas com capital nacional. A preços de 2002, deflator INPC. Os gastos incluem salários e remune-
rações retirados dos proprietários, das contribuições à Previdência, do FGTS, das indenizações e de outros benefícios
sociais. ** Classificados de forma decrescente com base em empresas de capital estrangeiro em 2002; *** Inclui
agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal; e **** (...) Dados não informados por sigilo, por
corresponderem a uma e/ou duas empresas.
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A maior concentração de empresas de capital estrangeiro verifica-se no
Sudeste, particularmente no Estado de São Paulo (tabela 21), que incorpora a
quase totalidade de atividades de serviços com origem estrangeira do capital,
com exceção dos serviços de transporte aquaviário, cuja concentração total se
deu no Rio de Janeiro.

TABELA 21
Concentração regional das atividades de serviços de empresas de capital estrangeiro
no Brasil (1998 e 2002)

Observe-se que as empresas estrangeiras que mais participaram com a
geração de valor adicionado, integrantes dos serviços de telecomunicações, ati-
vidades de informática e serviços às empresas, concentram-se apenas no Sudes-
te e em parte do Sul. Correspondem a serviços componentes das economias de
aglomeração que operam como fonte de atração de fatores produtivos para os
pólos econômicos. No período de 1998 a 2002, em alguns setores notou-se
uma diminuição não muito significativa da concentração de investimentos em
São Paulo nos serviços de aluguéis, informática, auxiliares financeiros, auxilia-
res a seguros e previdência privada, alimentação e alojamento. Nos demais
setores, a concentração elevou-se ou permaneceu em 100% (tabela 21).

Fontes: Dados brutos – Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(1998-2002) e Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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TABELA 22
Distribuição do valor adicionado bruto das atividades de serviços no total do setor,
segundo a origem do capital no Brasil (1998-2002)1

A partir da tabela 22, observa-se que no Nordeste a presença de capital
estrangeiro é encontrada apenas nos setores de serviços de aluguéis, atividades
imobiliárias, auxiliares de transportes, limpeza urbana (apenas em 2000 na
Bahia) e de serviços de alojamento (apenas em 2002 na Bahia). As demais
ocorrências distribuem-se pelo Sudeste e em menor escala pelo Sul. Nesta
última região, encontram-se atividades auxiliares dos transportes, intermediá-
rios do comércio atacadista, serviços às empresas, alojamento e telecomunica-
ções (este setor apenas no Rio Grande do Sul), porém com representatividades
relativamente muito pouco significativas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do perfil econômico das indústrias de serviços no Brasil, de acor-
do com a origem do capital nacional ou do capital estrangeiro, mostra
diferenças consideráveis em relação ao tipo de estrutura de mercado, à
geração de valor adicionado por empresa, à produtividade, à distribuição e
à remuneração da mão-de-obra empregada e à distribuição regional das
empresas de capital estrangeiro.

Fontes:  Dados brutos – Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(1998-2002) e Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1 N = empresas de capital nacional; e E = empresas de capital estrangeiro.
Obs.:* Classificados em ordem decrescente com base em empresas de capital estrangeiro no ano de 2002.
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Observou-se inicialmente que com a aceleração da globalização, particular-
mente desde a década de 1990, as empresas passaram a ser grandemente condi-
cionadas por fatores externos, visando atender aos requisitos da competitividade
internacional e da participação ativa no processo de inter-relação mundial. As
atividades de serviços asseguram inter-relacionamentos nos canais de produção e
de distribuição, desempenhando o papel relevante no fluxo da economia inter-
nacional. Dessa forma, grupos sofisticados de serviços estão substituindo as ati-
vidades manufatureiras tradicionais enquanto setores líderes de economias avan-
çadas e possivelmente das economias em desenvolvimento.

Na economia nacional, a velocidade da internacionalização das atividades,
em grande parte, foi influenciada pelas políticas públicas internas compatíveis
com os requisitos do aumento dos fluxos entre os países e a entrada de Investi-
mentos Diretos Estrangeiros (IDE) foi estimulada. No segundo qüinqüênio
desta década, os fluxos de IDE dirigidos a empresas de serviços tiveram partici-
pação consideravelmente crescente, de 30,9% em 1995 para 64% em 2000.

O exame das informações da Pesquisa das Atividades de Serviços (PAS) possi-
bilitou algumas constatações relevantes sobre o perfil destas atividades de acordo
com a origem do capital. Primeiramente, a observação do número de empresas
que operam em atividades formais de serviços no Brasil confirma as diferentes
formas de estruturas de mercado em que estão inseridos os diversos setores;
parte dos setores insere-se em mercados que funcionam em concorrência
monopolística e parte em oligopólios. No entanto, os resultados dos indicado-
res calculados não mostram relação direta com estes tipos de estrutura, dado
que a heterogeinização de processos produtivos, na maior parte das atividades
de serviços, amortece em parte as diferenças desde que os indicadores refletem
a média setorial.

Observou-se que, no período 1998-2002, o total de número de empre-
sas de serviços de capital nacional teve crescimento anual considerável de 11,8%,
porém grandemente diversificado tanto entre setores quanto no decorrer do
período, com taxas consideravelmente elevadas e taxas negativas, muitas vezes
também em um mesmo setor. Em relação ao número de empresas estrangei-
ras, o crescimento total anual situou-se em quase 50%, embora estas partici-
pem relativamente muito pouco no global de empresas formais de serviços no
Brasil. No entanto, a concentração dos IED em poucos setores é significativa.
Dos 22 setores de serviços, no período 1998-2002, apenas sete apresentam
uma concentração acumulada acima de 80% do número de empresas de
capital nacional e acima de 70% (exceto em 2002) de capital estrangeiro.
São os setores de intermediários do comércio atacadista, manutenção e repa-
ro, serviços a empresas, serviços de alimentação, atividades auxiliares dos
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transportes, transportes rodoviários e atividades de informática. Pode-se notar
que, com exceção destes dois últimos, esses setores em sua grande maioria são
compostos por empresas atomizadas ou de pequeno porte, empresas com pou-
co capital intensivas e que não apresentam requisitos de absorção de mão-de-
obra de alta qualificação.

O exame da representatividade do valor adicionado gerado no total de cada
setor, segundo a origem do capital, mostrou que em todos os gêneros de serviços
o maior volume de produto gerado ainda concentra-se grandemente em empre-
sas de capital nacional (em torno de 70% a 100%). Alguns setores como dos
serviços relacionados à agropecuária, ferroviário, metroviário e aéreo apresentam
capital exclusivamente nacional. No entanto, é observado nitidamente que na
quase totalidade dos setores de capital nacional, a relação setorial valor adiciona-
do por número de empresas situa-se abaixo de 1, o que significa um percentual
muito grande de empresas em cada setor, as quais, em média, geram relativa-
mente baixo grau de valor adicionado. As exceções ocorrem nos setores de trans-
portes aéreos, telecomunicações, correios e transportes aquaviários. Esta relação
para empresas de capital estrangeiro é comparativamente bem mais elevada em
todos os setores de serviços considerados. No entanto, os indicadores mais eleva-
dos não necessariamente referem-se aos setores que apresentam em média maior
relação capital-trabalho, em razão da heterogeneidade dos setores e do peso rela-
tivo dos gêneros em que esta relação é superior.

Em relação à absorção de mão-de-obra, observou-se, primeiramente, que
os setores mais significativos são os de telecomunicações e de atividades de
informática, que relativamente apresentam a maior representatividade de tra-
balhadores em empresas estrangeiras. Contudo, quando examinados pela óti-
ca da participação no total anual de trabalhadores no mercado formal de em-
presas de serviços situam-se entre os de menor representatividade na classificação
decrescente as empresas nacionais, porém as estrangeiras mostram participa-
ções não desprezíveis no total de trabalhadores, de mais de 10% e de 12%,
respectivamente. Por sua vez, os serviços às empresas mostram a maior partici-
pação, em torno de um terço do pessoal ocupado em serviços, tanto de capital
nacional quanto de estrangeiro.

Quando o enfoque dirige-se para a produtividade do trabalho, os resul-
tados mostram que o setor de telecomunicações apresenta a mais elevada
entre os setores de serviços, para empresas de qualquer origem de capital. Os
diferenciais de produtividade do trabalho entre empresas de capital estran-
geiro e nacional dos vários setores de serviços mostram que a quase totalidade
dos indicadores é superior à unidade, o que significa produtividade mais ele-
vada relativamente em empresas estrangeiras. Ao contrário do que se poderia
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esperar, índices inferiores à unidade, que indicam maior produtividade de
empresas nacionais, são encontrados para os serviços de telecomunicações, trans-
portes aquaviários e rodoviários.

A relação gasto médio total por trabalhador dos serviços em empresas de
capital nacional diminuiu gradativamente de 1998 a 2002, enquanto as em-
presas de capital estrangeiro mostram um indicador mais de quatro vezes su-
perior em 1998, mas também decrescente até 2002.

Sumarizados os resultados, a observação dos índices médios relacionados
à superioridade dos indicadores de empresas de capital estrangeiro em relação
às de capital nacional, apresentados na tabela 26, permite a constatação de
que a origem do capital acarreta em condições diferenciadas vantajosas para as
primeiras, nos indicadores avaliados.

TABELA 26
Índices médios de diferenciação (E/N*) das atividades de serviços

A regionalização das empresas de capital estrangeiro revela forte centraliza-
ção no Sudeste e em menor intensidade no Sul. Observa-se que no Nordeste,
apenas os setores de serviços de aluguéis, atividades imobiliárias, auxiliares de
transportes, limpeza urbana e serviços de alojamento apresentam capital estran-
geiro. As empresas transnacionais de serviços, de modo geral, tanto em países
desenvolvidos como em desenvolvimento, decidem seus investimentos externos
diretos de acordo com as possibilidades de melhor resposta às demandas e de
retorno mais intenso e rápido do capital. Dessa forma, é explicada a forte con-
centração destes IDE no Estado de São Paulo, pólo de concentração de desen-
volvimento econômico do país e concentrador de economias de aglomeração.

Para o Brasil, assim como para outros países em desenvolvimento, os IDE
recebidos são considerados uma fonte relevante de desenvolvimento e de moder-
nização econômica, geradores de crescimento da renda e do emprego. No país já
se discute a necessidade de liberalizar seus regimes de IDE, adaptar a legislação

Fontes: Pesquisa de Atividades de Serviços (PAS)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998-2002) e Censo
de Capitais Estrangeiros no Brasil (CEB)/Banco Central (Bacen) (2000).

Elaboração da autora e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.:   * Empresas de capital estrangeiro/empresas de capital nacional.
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e empreender outras políticas domésticas para atrair estes investimentos, bus-
cando a melhor forma de maximizar os benefícios da presença estrangeira. No
entanto, os resultados da pesquisa para as empresas de serviços mostram que a
participação de capital estrangeiro ainda é consideravelmente pouco significati-
va no contexto global destas indústrias. Existe muito espaço para a entrada de
IED em serviços no Brasil, pois como salienta relatório da UNCTAD, o cresci-
mento de novas indústrias de serviços é decorrente do processo de desenvolvi-
mento. A economia de serviços em países desenvolvidos gera na atualidade cerca
de dois terços do PIB. Como grande parte dos serviços não é estocável ou possí-
vel de comercialização externa, sendo consumida no local em que é produzida,
os IDE são os meios dominantes de seu fornecimento em mercados externos aos
que geraram o excedente de capital. Outro fator que vem contribuindo para o
crescimento do setor de serviços é o fato de que as manufaturas estão estabele-
cendo filiais de serviços, para apoiar suas operações de comércio exterior e outras.
A expansão também deve-se pelo rápido desenvolvimento da tecnologia das re-
des internacionais de informação e de comunicação.
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