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APRESENTAÇÃO

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

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

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

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



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

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

Luiz Henrique Proença Soares
Presidente do Ipea



PREFÁCIO

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

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

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

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



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

Luiz Fernando Furlan
Ministro de Estado do Desenvolvimento,

Indústria e Comercio Exterior

Paulo Bernardo
Ministro de Estado do Planejamento,

Orçamento e Gestão

Sergio Machado Rezende
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
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INTRODUÇÃO

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

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

Assim, diversas bases de dados foram utilizadas na elaboração deste livro.
Para integrar os bancos de dados, o Ipea desenvolveu metodologias próprias e
realizou testes estatísticos que possibilitaram o tratamento conjunto dos
microdados obtidos a partir das bases da Pesquisa Industrial-Inovação
Tecnológica (Pintec), da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e da Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), do Censo do
Capital Estrangeiro (CEB) e do Registro de Capitais Brasileiros no Exterior
(CBE) do Banco Central do Brasil (Bacen) e da base de dados de compras



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

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

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

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

Como a questão da inovação é um ponto central nesta obra, Divonzir
Arthur Gusso discute, no Capítulo 14, a importância do pessoal ocupado nas
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no âmbito da empresa.
Adriano Ricardo Baessa, no Capítulo 17, faz uma radiografia da capacidade
inventiva, medida por depósitos de patentes, dos pós-graduados brasileiros.
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A formação dos salários na indústria, nos serviços, e os diferenciais pagos
pelas empresas multinacionais são analisados mediante a estimação de equa-
ções de salário. Realizam essas análises Célio Hiratuka e Paulo Sérgio Fracalanza
(Capítulo 10), Pedro S. Martins e Luiz Alberto Esteves (Capítulo 12) e Martim
Vicente Gottschalk e Patrick Franco Alves (Capítulo 13).

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

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

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

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

− Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

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

− Ministério do Trabalho e Emprego;

− Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

− Banco Central do Brasil;

− Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; e

− Ministério da Fazenda.
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CAPÍTULO 1

TECNOLOGIA, EXPORTAÇÃO E EMPREGO

Fernanda De Negri
João Alberto De Negri
Danilo Coelho
Lenita Turchi

1 INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

2 ONDE ESTÃO OS EMPREGOS?

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

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



19Tecnologia, Exportação e Emprego

ras, concentradas especialmente na indústria, e mais de 5 mil são estrangeiras,
igualmente concentradas na indústria mas com elevada participação também
nos serviços e no comércio.

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

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

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

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

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

Setor Agricultura Comércio Indústria Serviçosa TOTAL 

População ocupada total 17.733.835 
(21%) 

14.653.228 
(17%) 

12.402.692 
(15%) 

39.806.539 
(47%) 

84.596.294 
(100%) 

População ocupada com carteira 
assinada 

1.246.061 
(4%) 

4.962.189 
(16%) 

5.816.189 
(19%) 

18.290.319 
(59%) 

30.769.910 
(100%) 

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

b

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ver Capítulo 5 deste livro.

Complexo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

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

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

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

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

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

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

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

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

As simulações realizadas no trabalho mostram (Gráfico 2) que, atual-
mente, para cada crescimento de 2% nas vendas da indústria, há um aumento
no emprego total no país de 0,36%. Interessante observar que esse mesmo
crescimento das vendas em 1996 ocasionaria um aumento de 0,56% no em-
prego. Dito de outra forma, um mesmo crescimento das vendas geraria 444
mil novos empregos em 1996, e cerca de 285 mil no período atual. Ou seja,
35,8% menos postos de trabalho do que eram gerados há quase dez anos.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agroindústria Construção Metalmecânica Química Têxtil

cr
es

ci
m

en
to

do
em

pr
eg

o
(%

)



24 Tecnologia, Exportação e Emprego

O Gráfico 2 mostra o impacto do crescimento dos complexos industriais
no emprego. O crescimento das vendas em todos eles, exceto o químico, teria
impacto muito menor sobre o emprego, hoje, do que em 1996. O complexo
agroindustrial parece ser aquele no qual a relação entre crescimento do produto
e crescimento do emprego mais se reduziu: em 1996, um crescimento de 2% da
agroindústria geraria crescimento de 0,23% no emprego total do país. Hoje, os
mesmos 2% de crescimento aumentaria o emprego total do país em 0,10%.

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

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

GRÁFICO 3
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO EMPREGO COM CARTEIRA NO BRASIL

Fontes: PIA, PAS, Pintec e PNAD do IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Capes, INPI e Rais/
MTE. Elaboração: Ipea e os autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Entretanto, a maior parte dos trabalhadores rurais do país está localizada
no Nordeste: 47% deles ocupados em atividades tipicamente agrícolas e 35%
em atividades não-agrícolas. Além disso, cerca de 46% da população rural
brasileira está no Nordeste. Os números evidenciam elevada concentração da
população rural em uma região na qual as relações de trabalho, nesse meio, são
marcadas por um alto grau de informalidade.

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

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

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

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

Região / setor Agricultura Comércio Indústria Serviços Total 

Centro-Oeste 124 115 65 48 60 

Nordeste 32 73 30 36 37 

Norte 146 142 50 55 62 

Sudeste 21 49 -6 23 18 

Sul 1 63 28 30 32 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ver Capítulo 2 deste livro.

Firmas Número 2000 2004 Participação (%) 

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

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

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

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

Firmas 225.433 251.843 0,8 
Industriais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 COMO SÃO OS EMPREGOS E OS TRABALHADORES?

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

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

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

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

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

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

Setor Agricultura Comércio Indústria Serviços Total 

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

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

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

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

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

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

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

GRÁFICO 5
ESCOLARIDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES BRASILEIROS COM CARTEIRA
ASSINADA

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

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

GRÁFICO 6
ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO RURAL

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

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

GRÁFICO 7
ESCOLARIDADE NA INDÚSTRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de firmas Escolaridade Tempo de emprego 

Inovação 

Empresas industriais não-inovadoras 6,9 38,3 

Empresas industriais inovadoras 7,6 37,9 

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

Mercado externo 

Empresas não-exportadoras 8,5 69,7 

Empresas exportadoras 9,9 69,8 

Investimento direto 

Empresas industriais brasileiras 7,1 37,7 

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

Empresas industriais transnacionais 9,8 57,2 

Estratégia de competição 

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

Empresas especializadas em produtos padronizados 7,6 43,9 

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

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

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

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

5 DIFERENCIAIS DE SALÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Ver Capítulo 15 deste livro.

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

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

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

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

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

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

Inovação tecnológica 

Características 
das empresas 

Não- inovadoras Inovadoras 
Inovadoras de produto  
novo para o mercado 

Todas 

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

Não-exportadoras 5,71 5,98 9,06 6,05 

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

Não-importadoras 4,80 4,92 7,34 4,95 

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

Nacionais 5,90 7,86 11,66 8,03 

 



43Tecnologia, Exportação e Emprego

assim existem diferenças de remuneração associadas à inovação e à inserção
externa das firmas.

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

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

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

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

11. Ver Capítulo 3 deste livro.

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

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

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

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

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

13. Ver Capítulo 9 deste livro.

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

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

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

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

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

15. Ver Capítulo 8 deste livro.

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

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

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

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

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

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

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

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

6 OS TRABALHADORES E O DESEMPENHO TECNOLÓGICO DAS EMPRESAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CAPÍTULO 2

ANÁLISE EMPÍRICA DOS EFEITOS EX-POST DAS EXPORTAÇÕES
SOBRE A PRODUTIVIDADE, O EMPREGO E A RENDA DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS

Bruno César Pino Oliveira de Araújo

1 INTRODUÇÃO

A relação entre produtividade e exportações é um dos tópicos de estudo mais
tradicionais da economia. O paradigma das vantagens comparativas de
Ricardo estabelece como motor do comércio internacional a existência de
vantagens de custos relativos de produção a partir de diferenças de produti-
vidade relativa do trabalho entre os países. Posteriormente, o teorema
Heckscher-Ohlin e até mesmo as “novas teorias” de Krugman-Helpman se
ligaram a esse paradigma ao relacionar as diferenças de produtividade, res-
pectivamente, às dotações relativas de fatores e à possibilidade de ganhos de
escala decorrentes do comércio internacional.

A recente disponibilidade de dados, recursos computacionais e técnicas
econométricas específicas têm levado os pesquisadores a avaliar de modo
alternativo as teorias de comércio internacional. A análise do comércio inter-
nacional ao nível da firma tem também originado uma série de fatos
estilizados, que ora confirmam as teorias – tradicionais ou de vocação
schumpeteriana –, ora lançam novos puzzles. Um dos fatos estilizados recor-
rentes nas análises de microdados de firmas é que as firmas exportadoras são
maiores, mais produtivas, vendem mais no mercado interno, enfim, apre-
sentam indicadores de competitividade mais favoráveis do que as firmas não-
exportadoras [Ellery e Gomes (2005) e Tybout (2003)]. Observa-se ainda
que esses ganhos de competitividade ocorrem antes da entrada no mercado
internacional. É um fato consistente com a evidência de custos fixos de en-
trada e maior competição no mercado internacional, o que faz com que as
firmas mais produtivas se auto-selecionem.

Porém, pode haver ganhos posteriores à entrada nesse mercado para as
firmas exportadoras. Afinal, os exportadores têm melhor acesso a insumos e
equipamentos importados e tendem a se enquadrar em padrões tecnológicos e
de qualidade superiores, devido tanto a maior exposição à competição quanto
à possibilidade de cooperação tecnológica com outras empresas da cadeia pro-
dutiva em nível mundial.
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Assim, o objetivo deste trabalho é verificar a partir de um painel balan-
ceado de 7.666 firmas brasileiras entre 1997-2002, se elas tiveram ganhos
de competitividade, de emprego e de renda dos trabalhadores que sejam
posteriores à entrada no mercado internacional. Além da contribuição para a
literatura internacional sobre o assunto, a importância desse estudo é que,
caso existam tais ganhos, as políticas de promoção às exportações voltadas à
ampliação da base exportadora apresentam benefícios econômicos que vão
além do balanço comercial.

O presente trabalho se divide em cinco seções, incluída esta introdução.
A Seção 2 discorre sobre os fundamentos teóricos acerca do assunto e apresen-
ta algumas evidências internacionais. A Seção 3 apresenta os dados e a Seção 4,
a metodologia empregada e os resultados para o caso brasileiro. A Seção 5
apresenta os comentários finais.

2 EVIDÊNCIAS INTERNACIONAIS

Os pesquisadores dos determinantes das exportações ao nível da firma são
unânimes em afirmar que uma das razões principais para apenas algumas fir-
mas exportarem é a existência de custos fixos de entrada (ou reentrada) no
mercado internacional. Tais custos podem vir na forma de prospecção de mer-
cado, adaptação de produtos, financiamento, estabelecimento de redes de
logística e distribuição de produtos e até mesmo de barreiras culturais.

Nesse sentido, as firmas mais produtivas se “auto-selecionam” no merca-
do internacional. De modo inverso, exportadoras que enfrentam queda na
produtividade saem do mercado, ainda que com algum atraso, pois pode ser
vantajoso para a firma financiar o choque (se ele for percebido como temporá-
rio) a fim de evitar os custos de reentrada. Essa dinâmica de entrada e saída de
firmas permite-nos compreender o fenômeno da histerese em comércio exteri-
or, ou atraso na resposta das firmas aos incentivos à exportação (por exemplo,
câmbio, políticas de promoção das exportações, acordos comerciais).1

Entretanto, uma parcela crescente dessa literatura vem se preocupando
com a possibilidade de existirem ganhos posteriores à entrada no mercado
internacional para as firmas exportadoras. Afinal, os exportadores têm melhor
acesso a insumos e equipamentos importados. Além disso, tendem a se enqua-
drar em padrões tecnológicos e de qualidade superiores, devido tanto a maior

1. A descrição de modelos formais acerca da decisão de entrada/saída de firmas pode ser encontrada em Roberts e Tybout (1995, 1997), Bernard
e Wagner (1998), e Bernard e Jensen (2001). Basicamente, tais modelos consistem em problemas de otimização dinâmica em que a firma decide
ou não exportar em um dado período considerando as informações correntes e passadas.
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exposição à competição quanto à possibilidade de cooperação tecnológica com
outras empresas da cadeia produtiva em nível mundial [Aw e Hwang (1995) e
Clerides, Lauch e Tybout (1998)]. Em suma, as explicações para o possível
aumento de produtividade após a entrada no mercado mundial se relacionam
aos efeitos transbordamento e aprendizado [Bernard e Jensen (1997, p. 7)].

As evidências empíricas internacionais em relação ao tema são heterogê-
neas, a partir de diferentes metodologias e diferentes amostras, tanto para
países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento. Se, por um lado,
Clerides, Lauch e Tybout (1998), Bernard e Jensen (1997, 2001) e Delgado
Fariñas e Ruano (2002) demonstram não existir tal “efeito aprendizado”, Aw e
Hwang (1995), Kraay (1999), Van Biesebroeck (2003), Girma et alii (2004)
e Blalock e Gertler (2004) apontam ganhos de produtividade posteriores para
as firmas que exportam. A tabela a seguir resume os principais resultados en-
contrados por esses autores.

Apesar da aparente controvérsia, dois pontos merecem comentários. O
primeiro é que a auto-seleção pode criar a ilusão de que a entrada no mercado
internacional retarda o crescimento da produtividade, uma vez que é um fato
estilizado que as firmas que entram no mercado internacional apresentam sig-
nificativa redução em seus custos antes da entrada [Clerides, Lauch e Tybout
(1998, p. 911)]. É como o chamado Ashenfelter’s dip da economia do traba-
lho, só que às avessas.2 O segundo ponto é que nos países menos desenvolvi-
dos, onde o acesso à tecnologia é mais restrito, a exposição das firmas ao mercado
internacional pode de fato apresentar maiores benefícios marginais, conforme
apontam Blalock e Gertler (2004).

2. Ashenfelter’s dip é o nome do forte choque negativo, mas temporário, na renda daqueles indivíduos que se candidatam a programas
de requalificação profissional. Assim, após esse choque, um crescimento de renda é esperado, independentemente da participação do
indivíduo no programa, o que pode dificultar a avaliação do verdadeiro impacto do programa sobre a renda dos participantes.
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TABELA 1
EVIDÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE EFEITOS DE APRENDIZADO A PARTIR DA
EXPORTAÇÃO

Fonte: Elaboração própria.
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contemporâneo, passado ou futuro. Uma forma de equação de prêmio de exportação será estimada na próxima seção.

4. Os procedimentos de Olley-Pakes e Levisohn-Petrin têm como objetivo modelar os choques de produtividade contemporâneos e
endógenos à decisão de exportar na função de produção. A idéia de Olley-Pakes é a seguinte: o investimento é função monotônica positiva
da produtividade, de forma que a função investimento é inversível. Assim, o choque idiossincrático de produtividade da firma é função do
investimento. A diferença básica entre os estimadores de Olley-Pakes e Levisohn-Petrin é que os últimos modelam o choque de produ-
tividade a partir do uso de insumos intermediários e não do investimento.

Artigo País/amostra Metodologia Resultados 

Bernard e 
Jensen (1997, 
2001) 

Estados Unidos, 50.000-
60.000 firmas, 1984-
1992. 

Modelo de probabilidade 
linear, equações de prêmios 
de exportação.³ 

Exportadoras são mais produtivas e se auto-selecionam. 
Porém, há pouca evidência de melhora nas características 
como resultado da exportação, apenas o aumento da 
probabilidade de sobrevivência da firmas. 

Clerides et alii 
(1998) 

Plantas colombianas e 
marroquinas com mais 
de dez empregados em 
1981-1991 e 1984-
1991 respectivamente, 
2.800 maiores plantas 
mexicanas entre 1986-
1990. 

Regressões de funções de 
produção em painel para os 
três países e foco nos 
resíduos. Depois, estimativa 
FIML de um sistema que 
compreende a decisão de 
exportar e a equação de 
custo (sem México). 

As exportadoras têm produtividade maior e existe um boom 
de produtividade alguns períodos antes da entrada no 
mercado. Inversamente, as firmas que saem têm queda 
abrupta de produtividade. Não existem efeitos posteriores à 
exportação para Colômbia e México, com alguma evidência 
para o Marrocos. 

Delgado et alii 
(2002) 

1.766 firmas 
espanholas, 1991-1996. 

Testes não-paramétricos 
acerca da dominância 
estocástica das distribuições 
de produtividade. 

A distribuição das pequenas empresas exportadoras domina a 
das não-exportadoras, mas o mesmo não ocorre para as 
grandes. Com as entrantes ocorre fenômeno semelhante. 
Não há diferenças no padrão de crescimento entre as 
exportadoras estabelecidas e entrantes, apenas se 
considerarmos as empresas novas (com menos de 5 anos). 

Aw e Hwang 
(1995) 

2.800 firmas do setor 
eletrônico de Taiwan, 
1986 (cross-section). 

Funções Translog (com 
correção pela capacidade de 
utilização). 

Os exportadores são mais produtivos, exceto no setor de 
armazenagem e processamento de dados. Mas é difícil 
estabelecer relação de causalidade com os dados em cross-
section. 

Van 
Biesebroeck 
(2003) 

200 firmas de cada um 
dos seguintes países: 
Burundi, Camarões, 
Costa do Marfim, 
Etiópia, Gana, Quênia, 
Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbábue, 1992-1996. 

Estimativas de funções de 
produção, levando em conta 
endogeneidade a partir de 
três técnicas diferentes: 
GMM-SYS, sistema FIML da 
decisão de exportar e função 
de produção e Olley-Pakes 
(1996). 

Firmas que começam a exportar enfrentam um choque 
positivo na função de produção que varia de 20% a 38%, 
dependendo da estimativa. 

Kraay (1999) 2.105 firmas chinesas, 
1988-1992. 

Equações em painel para 
PTF, produtividade do 
trabalho e custos unitários 
dependendo da performance 
passada e das exportações 
passadas. 

Os exportadores são mais produtivos, e existem ganhos de 
produtividade posteriores somente para os exportadores já 
estabelecidos. Para as firmas entrantes, não existe efeito-
aprendizado. 

Girma (2004) 8.992 firmas do Reino 
Unido, 1988-1999. 

Método da “diferença-das-
diferenças” a partir de 
propensity score matching 

As firmas exportadoras estreantes apresentam ganhos de 
emprego, de receita e de produtividade do trabalho, embora 
não apresentem ganhos na PTF. 

Blalock e 
Gertler (2004) 

20.000 firmas 
indonésias com mais de 
20 empregados, 1990-
1996. 

Três tipos de estimativas de 
funções de produção: efeitos 
fixos, Olley-Pakes (1996) e 
Levisohn-Petrin (2003.)4 

As firmas que estréiam no mercado internacional apresentam 
ganhos de produtividade que variam de 2% a 5%, 
dependendo da estimativa. 
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3 DADOS

Os dados utilizados para avaliar a existência de efeitos de aprendizado resul-
tantes da entrada no mercado internacional se referem ao período 1997-2002
e resultam da concatenação de diversas bases de dados: Pesquisa Industrial
Anual (PIA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); base de
dados de comércio exterior da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior (MDIC); Re-
lação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE); e do Censo de Capitais Estrangeiros (CEB), do Banco Central
do Brasil (Bacen) (vide Capítulo 1 do livro). Uma vez que as firmas
transnacionais obedecem a uma dinâmica própria de comércio exterior, nossa
amostra se restringe às firmas nacionais, isto é, apenas aquelas com menos de
50% de controle estrangeiro segundo o CEB, tal como em Blalock e Gertler
(2004). Além disso, como estamos interessados em acompanhar as firmas ao
longo do tempo, limitamos nossa análise ao estrato certo da PIA, ou seja,
àquelas firmas que tinham 30 ou mais empregados no ano anterior à pesquisa
e que são entrevistadas com probabilidade um. Feitas essas restrições, nossa
análise acompanha 7.666 firmas entre 1997 e 2002.

Os efeitos positivos da entrada no mercado internacional são avaliados
sobre a produtividade, emprego, faturamento e renda média do trabalho nas
firmas. Como medidas de produtividade, empregamos três medidas, a saber:
a) produtividade do trabalho, entendida como a razão entre o valor de trans-
formação industrial (VTI) e o pessoal ocupado (PO) médio no ano ; b) custo
médio por real de receita, calculado como a razão entre as compras de insumos
e a massa salarial sobre a receita líquida de vendas (RLV); e c) uma medida
produtividade total dos fatores, estimada como o resíduo de uma função Cobb-
Douglas do VTI sobre o uso dos fatores trabalho e capital, com controles por
efeitos setoriais e temporais específicos. Como medida de emprego e
faturamento, foi usado o PO médio durante o ano e a RLV. Todas essas medi-
das foram elaboradas a partir da PIA. Para o cálculo da renda do trabalho,
foram usados dados da Rais. As variáveis nominais da PIA foram deflacionadas
pelo Índice de Preços por Atacado – Oferta Global (IPA-OG), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), e os salários foram deflacionados pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE. A vantagem do IPA-OG é a
disponibilidade de índices de inflação específicos para os setores Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) a três dígitos.

 Das 7.666 firmas da amostra, aproximadamente 4.300 nunca exportam
entre 1997 e 2002. Entre as exportadoras, temos as estreantes, as que deixam
de exportar e as que exportam a amostra inteira. Quando não se considera a
dinâmica de exportação e apenas se comparam firmas exportadoras com não-
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exportadoras, percebe-se que as firmas brasileiras que exportam são 50,2%
mais produtivas (de acordo com o conceito valor agregado/trabalhador), fatu-
ram 169,1% a mais, empregam 83,5% mais trabalhadores e pagam salários
16,3% acima da média das não-exportadoras. Esses números foram gerados a
partir de regressões pooled OLS sobre as dummies de status de comércio exterior
e pessoal ocupado (exceto quando este é variável dependente e para o
faturamento), controles setoriais, por unidades da federação (UF) e por ano,
com o objetivo de tornar possíveis comparações internacionais, que se encon-
tram na tabela a seguir.

TABELA 2
DIFERENÇAS ENTRE EXPORTADORAS E NÃO-EXPORTADORAS A PARTIR DE POOLED
OLS PARA PAÍSES SELECIONADOS
[em %]

Fontes: (a) PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e o autor a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes. (b) em diante: Van Biesebroeck (2003, Tabela 2), a partir dos trabalhos de Bernard e Jensen (1997),
Bernard e Wagner (1998) e Isgut (2001). Todas as diferenças são significantes a 1%.

TABELA 3
DINÂMICA DE COMÉRCIO EXTERIOR E DIFERENCIAIS DE COMPETITIVIDADE
EM RELAÇÃO ÀS FIRMAS QUE NUNCA EXPORTAM 1997-2002
[em %]

Fonte: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes. Categoria base: firmas que nunca exportam. Regressões pooled OLS sobre as dummies de status de
comércio exterior e pessoal ocupado (exceto quando é variável dependente e para o faturamento), controles setoriais, por
UF e por ano.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Quando se considera a dinâmica das firmas no mercado internacional,
podemos observar na Tabela 3 o “padrão clássico” encontrado na literatura:
ganho significativo de produtividade para as firmas entrantes no ano anterior
à entrada no mercado internacional (por exemplo, 39,1% a mais na produti-

 Brasila África sub-saarianab Estados Unidosb Alemanhab Colômbiab 

Salário médio 16,3 34,1 9,3 1,7 17,3 

Produtividade do trabalho 50,2 56,0 15,8 21,6 46,1 

Faturamento 169,1 312 110 95,7 123,7 

Emprego 83,5 212,6 93,6 71,7 197,2 

Número de observações 45.996 3.800 190.000 4.200 70.000 

 

 Prod. do 
trabalho 

Custo 
médio 

PTF Emprego Salários Faturamento 

Ano pré-entrada (1) 39,1*** n.s. 15,7*** 55,3*** 11,9*** 109,4*** 

Recém-entrada (2) n.s. n.s. n.s. -8,6*** -3,7** -11,7*** 

Exportadora (3) 50,2*** -2,0*** 7,6*** 83,5*** 16,3*** 169,1*** 

Ano pré-saída (4) -10,5*** n.s. n.s. -13,5*** n.s. -21,8*** 

Pós-exportação (5) 24,7*** n.s. n.s. 49,3*** 13,8*** 87,9*** 

Exportadora contínua (6) 31,1*** -4,1*** 4,1*** 71,6*** 11,3*** 105,0*** 
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vidade do trabalho do que a média das não-exportadoras); firmas exportadoras
com produtividade, tamanho e remuneração maiores do que a média; exporta-
doras contínuas com indicadores de competitividade ainda melhores do que a
média das exportadoras; firmas prestes a sair do mercado internacional  que
apresentam queda de produtividade no ano anterior à saída; e firmas saintes
com indicadores de competitividade maiores do que a média das que nunca
exportaram. Esses resultados estão na Tabela 3 e ilustrados no Gráfico 1.

GRÁFICO 1
DINÂMICA DE COMÉRCIO EXTERIOR E DIFERENCIAIS DE COMPETITIVIDADE EM
RELAÇÃO ÀS FIRMAS QUE NUNCA EXPORTAM 1997-2002
[em %]

Fonte: Elaboração própria para o caso brasileiro, inspirada em Van Biesebroeck (2003).

4 METODOLOGIA E RESULTADOS

A fim de avaliar a existência de ganhos de produtividade, emprego e renda após
a entrada no mercado internacional, é necessário fazer uma avaliação contrafactual,
isto é, responder à pergunta: “O que aconteceria caso aquelas firmas que, de fato,
não exportaram o tivessem feito (ou vice-versa)?”. Em outras palavras, “Qual o
efeito médio das exportações sobre a competitividade das firmas?”

Caso a distribuição entre firmas que exportam e não exportam fosse alea-
tória dentro da amostra (isto é, se o experimento fosse natural), estimar tal
efeito médio seria muito simples: bastaria testar ex post a diferença de médias
da variável supostamente impactada pelas exportações, para o grupo de casos

Produtividade, 
Emprego e 
Salários 

Exportadora Contínua 

Exportadora 

Pré-saída 

Pós-saída 

Pré-entrada 

Benchmark: Firmas que nunca exportaram  

Exportadora Contínua 

Exportadora 

Custo médio 

Recém-entrada 

Tempo 

Recém-entrada 
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(composto por quem exportou) e o de controles (composto por quem não
exportou). De certo modo, supõe-se que se as firmas estreantes não o tivessem
feito, as variáveis de interesse para essas firmas teriam valores semelhantes aos
das firmas não-exportadoras – o que é uma forma de imputação.

Entretanto, como já discutido, nosso problema não é tão simples porque
as firmas que estréiam no mercado internacional se auto-selecionam – e isso
tem de ser levado em conta qualquer que seja a metodologia escolhida. Pois
quando os determinantes da auto-seleção são conhecidos e suficientes, ou no
caso, se soubermos quais as variáveis que levam uma firma a estrear no merca-
do, podemos recorrer aos chamados experimentos quase-naturais. Basicamen-
te, o que essa metodologia faz é sofisticar o teste de médias dos experimentos
naturais a fim de comparar firmas com características semelhantes.

Dentro desse arcabouço metodológico, a técnica escolhida no presente
trabalho é o propensity score matching (PSM). O PSM permite um controle
do viés de auto-seleção a partir da restrição da amostra original a duas amos-
tras comparáveis, de forma que os grupos de casos e controles tenham carac-
terísticas tão semelhantes a ponto de se supor que, entre essas duas amostras
comparáveis, a distribuição do “tratamento” (o fato de a firma estrear ou
não) seja pseudo-aleatória.

O PSM tem duas principais vantagens: a) como todo método de empare-
lhamento (matching), corrige a auto-seleção de forma bastante intuitiva, a partir
da criação de grupos de casos e controles, “comparando firmas comparáveis”; e
b) o faz por meio de um escalar, evitando problemas de multidimensionalidade,
isto é, condensando em apenas um número todas as variáveis relevantes para
comparação entre as firmas estreantes e as que nunca exportam. Esse número é
interpretado como a probabilidade de a firma estrear no mercado internacional,
de modo que aquelas com probabilidade suficientemente próximas são interpre-
tadas como firmas com características muito semelhantes, cuja única diferença é
o fato de umas haverem estreado e outras não.

Assim, o PSM é um procedimento de dois estágios. No primeiro estágio
estima-se a probabilidade de as firmas começarem a exportar. Depois, faz-se o
emparelhamento das probabilidades estimadas. O emparelhamento é realiza-
do da seguinte forma: seja )(ˆ ii Xp  a probabilidade de começar a exportar da
firma i, de maneira que i efetivamente estréia no mercado internacional. Se,
dentro de um raio (pequeno) partindo de )(ˆ Xpi , existir pelo menos um

)(ˆ jj Xp , sendo j uma firma que não exporta, as firmas i e j formarão um par

caso-controle, respectivamente. Então, esses grupos são acompanhados no tempo
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e efetuam-se testes estatísticos a fim de mensurar os efeitos das exportações
sobre as variáveis de interesse.

No caso, nos interessa comparar as firmas que estréiam com as que nunca
exportam. As firmas estreantes e do grupo de controle são acompanhadas um
ano antes e dois depois de começarem a exportar. Feitas essas considerações,
como nossa amostra vai de 1997 a 2002, criamos grupos de caso-controle para
os anos de 1998, 1999 e 2000. Nos anos de 1999 e 2000, são consideradas
firmas estreantes aquelas que exportaram nesses dois anos e não exportaram
nos dois anteriores.

A fim de estimar o modelo probabilístico para 1998, 1999 e 2000, em-
pregamos como determinantes da estréia a produtividade, o uso dos fatores, a
escala da firma e a conjuntura do mercado no qual a firma atua.5 Dessa forma,
a probabilidade de uma firma começar a exportar é estimada por um probit
sobre o log da produtividade do trabalho e do gasto de energia elétrica por
trabalhador (proxy para o uso do capital), tempo de estudo médio dos traba-
lhadores, log do pessoal ocupado e índice de concentração CR4 para a CNAE
da firma a três dígitos (na forma quadrática), além de controles por unidade
da federação e por CNAE a dois dígitos. Em todas as estimativas, apenas a
produtividade do trabalho e a escala, mensurada a partir do pessoal ocupado,
foram as variáveis significantes estatisticamente, a 1% de significância.

O emparelhamento é feito a partir do algoritmo greedy no software SAS.
Esse algoritmo casa pares de firmas de acordo com uma precisão especificada.
Por exemplo, um matching a dois dígitos significa que uma firma estreante
com 5674,0)(ˆ =Xp  será casada com uma firma não-estreante com

xptoXp 56,0)(ˆ = . Assim, a diferença entre as probabilidades casadas não é
superior a 1%. Em um matching a três dígitos, essa mesma firma seria casada
com uma não-exportadora com ptoXp 567,0)(ˆ = , de forma que esse emparelha-
mento é mais preciso do que o anterior (a diferença entre as probabilidades
não é maior do que 0,1%), e assim por diante.

A principal vantagem desse algoritmo é ser computacionalmente muito
simples, o que é muito importante quando se trabalha com amostras com
milhares de observações. O algoritmo foi aplicado sucessivas vezes, com uma
precisão inicial de seis dígitos. Sobre as firmas que não foram casadas a seis
dígitos, aplicou-se o algoritmo a cinco dígitos, e assim por diante, até chegar-
mos a dois dígitos. Assim procedendo, montamos 935 pares (1870 firmas) de
casos-controles, conforme mostra a Tabela 4.

5. Para uma revisão mais detalhada sobre determinantes das exportações ao nível da firma, ver Araújo (2005).
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TABELA 4
NÚMERO DE FIRMAS CONSIDERADAS COMO CASOS OU CONTROLES POR ANO À
PRECISÃO ESPECIFICADA (DÍGITOS) - 1998-2000

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e o autor a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.
Obs.: Desvio-padrão das variáveis entre parênteses.

Antes de estimarmos os impactos da estréia no mercado internacional,
precisamos saber se os pares casos-controles apresentam características de fato
semelhantes. Essa comparação se encontra na Tabela 5.

TABELA 5
CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS: FIRMAS ESTREANTES, FIRMAS NUNCA EXPORTADORAS E
CONTROLES - 1998-2000

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e o autor a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.
Obs.: Desvio-padrão das variáveis entre parênteses.

 6 5 4 3 2 Total 

1998 0 6 96 396 184 682 

1999 0 18 148 344 122 632 

2000 0 14 168 300 74 556 

 

 1998 1999 2000 

 Estreantes Controles Nunca 
exportadoras 

Estreantes Controles Nunca 
exportadoras 

Estreantes Controles Nunca 
exportadoras 

Número 357 341 4.449 332 316 4379 289 278 4300 

32,3 30,8 23,9 27,78 26,6 21,97 26,6 28,75 20,13 Produtividade 
do trabalho 
(R$ mil) (23,4) (24,8) (21,3) (22,47) (21,15) (19,76) (20,9) (24,29) (18,17) 

0,71 0,70 0,72 0,75 0,77 0,76 0,73 0,71 0,74 
Custo Médio 

(0,19) (0,17) (0,20) (0,19) (0,17) (0,21) (0,15) (0,17) (0,2) 

1,37 1,38 1,38 1,28 1,37 1,34 1,45 1,64 1,41 Energia 
elétrica/ 
trabalhador 
(R$ mil) (1,52) (1,68) (1,60) (1,59) (1,57) (1,61) (1,76) (2,04) (1,67) 

13.233,0 12.246,0 7.979,5 12.037,0 14.318,1 7.310,1 15.098,8 14.213,9 7.109,8 
RLV 

(21.017) (25.949) (24.538) (22.473) (42.203) (22.154) (49.877) (36.248,29) (17.965) 

165,5 152,9 113,6 165,0 196,5 116,1 187,7 170,9 113,2 
Pessoal 
ocupado 

(201,6) (208,1) (188,7) (228,15) (342,03) (210,52) (485,6) (329,95) (183,8) 

6,88 6,98 6,56 7,10 7,03 6,77 7,13 7,12 6,94 Tempo de 
estudo médio 
(anos) (1,59) (1,65) (1,67) (1,44) (1,52) (1,66) (1,44) (1,58) (1,67) 

611,8 587,5 493,2 561,3 577,9 510,8 616,9 656,6 542,9 
Salário médio 
(R$) 

(288,9) (287,0) (255,5) (258,6) (280,5) (259,2) (283,4) (302,6) (280,0) 
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A partir de testes t de igualdade de médias, concluímos que, embora o
grupo das não-estreantes fosse bem distinto do grupo de firmas que estréiam
– apenas para o custo médio e o gasto de energia elétrica por trabalhador
pudemos aceitar a hipótese nula de igualdade de médias entre os grupos em
todos os anos –, fomos bem-sucedidos em encontrar firmas para construir
nosso grupo de controle. Para todos os anos, em todas as variáveis o teste t
aceitou a hipótese nula de igualdade de médias entre os grupos casos e con-
troles, a 1 % e 5%. A 10%, apenas o pessoal ocupado em 1999 e o salário
médio em 2000 são diferentes.

Em 1998, das 357 firmas industriais estreantes, apenas 16 delas não en-
contraram um par para servir de controle; tais perdas nos anos de 1999 foram de
6 e 11 firmas, respectivamente. O período de análise abrange diferentes contex-
tos macroeconômicos – o que nos permite corrigir possíveis vieses de análise caso
o estudo fosse feito em apenas um contexto. Cabe notar que a partir de 1999 a
média da produtividade das firmas que estrearam caiu, embora só um estudo
mais profundo possa avaliar claramente o efeito da flexibilização do regime cam-
bial sobre a dinâmica de comércio exterior das firmas.

A fim de avaliar a existência dos ganhos de competitividade, estimamos a
“diferença-das-diferenças” nas variáveis de interesse entre as firmas estreantes e
as constantes no grupo de controle. Isso nos permite identificar a diferença na
dinâmica de crescimento das variáveis entre as firmas que estréiam e as que
não estréiam. Em outras palavras, o interesse está em um coeficiente:
 )()(ˆ 0

0
0
1

1
0

1
1

01 yyyyyy −−−=∆−∆=β , em que o sobrescrito indica o gru-
po (estreante ou de controle) e o subscrito indica o tempo.

Avaliamos se houve mudanças nas características das firmas entre o ano
anterior e o ano da estréia (t-1 e t0), entre o ano da estréia e o ano posterior (t0

e t1) e entre o ano posterior e dois anos depois (t1 e t2). O β̂  é calculado de

quatro formas diferentes, de acordo com as equações que seguem:
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onde:

d j = 1 se j = 1, e 0 caso contrário, isto é, se em t = 0 a firma estreou ou não
no mercado internacional;

dt = 1 se t = t+1, e 0 caso contrário, isto é, se estamos um ano depois do
ano de referência;

dt
j = 1 se j = 1 e t = t+1, e 0 caso contrário;

conti
j = 1 se a firma estreante não sair do mercado internacional nos dois

anos seguintes, e 0 em caso contrário;

Tit é uma matriz de controles para efeitos temporais;

Dit é uma matriz de controles setoriais e por UF.

Na primeira forma, a diferença entre os grupos no crescimento médio da
variável de interesse y é calculada da forma mais simples, por meio de um
modelo cross-section no ano t+1 somente com uma dummy indicando se a firma
pertence ao grupo das estreantes ou não, além dos controles por efeitos tem-
porais específicos.

Na segunda forma, há uma interação entre dj e o subgrupo das estreantes
que continuam exportando nos dois anos seguintes. A razão de incluir essa
interação é que os benefícios advindos da atividade exportadora podem ser
diferenciados para as firmas que percebem o mercado internacional como par-
te de sua estratégia competitiva e conseguem se estabelecer. Dos trabalhos
citados, apenas o de Kraay (1999) faz tal distinção.

A terceira forma, inspirada em Meyer (1995), refina a estimativa de β̂ a fim

de incorporar uma tendência comum no tempo (dt) e um efeito fixo específico ao
grupo de casos (d j), além de controles setoriais, por UF e efeitos temporais.

Por fim, a quarta forma é uma modificação da terceira, a fim de se consi-
derar efeitos diferenciados para as estreantes que permanecem no mercado
internacional, sendo a forma de estimativa mais completa.

Os resultados das estimativas das equações números 1) a 4 estão na Tabela 6.

De forma geral, observamos a partir da Tabela 6 que existem ganhos
notáveis de produtividade do trabalho para as firmas que estréiam no merca-
do: 12,2% no ano posterior à entrada, embora o patamar de produtividade se
estabilize posteriormente (os ganhos entre t1 e t2 são 0). Porém, quando se
separa o grupo das estreantes entre as firmas que continuam no mercado e as
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que saem, percebe-se que o ganho de produtividade de 12,2% no agregado é
resultado de um expressivo ganho de 14,1% [23,7% na estimativa (4)] por
parte das que estréiam e continuam no mercado, enquanto as que saem do
mercado não apresentam nenhum ganho. Dois anos depois, as firmas que
continuam exportando ainda aumentam em 12,5% sua produtividade, se-
gundo a estimativa (4).

Porém, quando se observam os resultados para as outras medidas de
produtividade, os ganhos com relação à dinâmica das firmas que não expor-
tam são bem mais modestos, ainda que positivos. No agregado, a PTF cresce
1,1% entre o ano da estréia e o seguinte, enquanto os custos caem 2,8% no
mesmo período. Não existem ganhos posteriores entre t1 e t2, mas um efeito
fixo para as exportadoras de 1% e 0,6% pelas estimativas (3) e (4), respecti-
vamente. Novamente, quando se divide o grupo das estreantes, observa-se
que os ganhos na PTF no agregado resultam do ganho de 1,1% [1,5% na
estimativa (4)] na PTF das que estréiam e se mantêm no mercado (embora
esses ganhos também cessem no período posterior), e não existem ganhos
para as firmas que estréiam e saem do mercado. Em relação ao custo médio,
não existem ganhos diferenciados.

Por que essa diferença? Uma explicação é que boa parte dos ganhos perce-
bidos na produtividade do trabalho se deve ao aumento na receita líquida de
vendas maior do que o aumento no emprego. Enquanto as firmas que estréiam
e permanecem exportando vêem suas receitas aumentarem 53,1% no primei-
ro ano e 61,4% no segundo em relação às firmas que não exportam, o emprego
cresce 21,3% no primeiro ano e 20,3% no segundo [estimativas do modelo
(4)]. Vale notar que as exportações não têm impacto sobre as firmas que estréi-
am e não obtêm sucesso: de fato, o aparente impacto negativo da exportação
sobre as receitas (-11,3% no primeiro ano e -18,1% no segundo) é compensa-
do econometricamente pelo efeito fixo. No caso do emprego, de acordo com as
estimativas (4), as firmas que desistem do mercado internacional demitem no
segundo ano 9,6% mais empregados do que firmas que não exportam. Em
relação aos salários, percebe-se que não há repasse dos ganhos de produtivida-
de e receita para os trabalhadores. Embora exista no primeiro ano um efeito
fixo de 3,0% nas estimativas (3) e (4) para os trabalhadores que trabalham nas
firmas que estréiam, as estimativas (1) e (2) apontam queda de 1,9% e 2,1%
respectivamente, de forma que os resultados são ambíguos.
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5 COMENTÁRIOS FINAIS

No presente estudo evidenciamos a existência de ganhos de produtividade
posteriores à entrada no mercado internacional, em relação às firmas que não
exportam, para firmas industriais brasileiras entre 1997-2002. Sua contribui-
ção, além da estimativa para o caso brasileiro, é apresentar uma análise con-
junta de diferentes medidas de produtividade e outros indicadores e estabelecer
uma distinção entre as firmas que estréiam no mercado internacional e têm
sucesso das que deixam de exportar.

A partir disso, concluímos que a estréia no mercado internacional afeta
positivamente a produtividade, com estimativas que variam de 1,1% a 23,7%
de acordo com a medida de produtividade. Os ganhos expressivos percebidos
na produtividade do trabalho se devem basicamente ao aumento na receita
líquida de vendas como resultado das exportações (entre 5,3% e 53,1%, de-
pendendo da estimativa) bem superior ao aumento do emprego, que cresce no
máximo 21,3%. Porém, vale notar os ganhos são evidentes somente para as
firmas que estréiam e permanecem no mercado.

A passagem do regime de bandas cambiais para o de câmbio flutuante
durante o período de análise (1997-2002) pode ter inflado os ganhos de re-
ceita das firmas exportadoras – a ponto de criar, para essas firmas uma “ilusão
monetária” de ganhos de produtividade do trabalho. Porém, é importante
ressaltar dois pontos. O primeiro é que analisamos também outras medidas de
produtividade, e estas também apontam para a existência de efeitos de aprendi-
zado decorrentes das exportações. O segundo ponto é que os ganhos não são
evidentes para todas as exportadoras, somente para aquelas que conseguem se
estabelecer no mercado internacional. Estimativas separadas para os anos de
1998, 1999 e 2000 (não reportadas) apontam que esse padrão se repete. De
qualquer modo, pretende-se testar a robustez dos resultados pela expansão do
período de análise e o emprego de outras medidas de produtividade, tais como
outras formas de estimar a PTF, medidas oriundas da técnica DEA ( Data
Envelopment Analysis) e efetuando-se análises não-paramétricas das distribui-
ções de produtividade e tamanho entre firmas exportadoras e não-exportadoras.

Não há evidências de que os ganhos de produtividade e receita sejam
repassados para os salários dos trabalhadores, e as evidências acerca de ganhos
contínuos de produtividade posteriores ao primeiro ano são ambíguas (só acon-
tecendo para a produtividade do trabalho). Enfim, nossos resultados estão
alinhados com as estimativas para outros países em desenvolvimento.

A confirmação, a partir de mais estudos e evidências, do sucesso a
posteriori das firmas que estréiam no mercado internacional e nele permane-
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cem ajudará a elucidar como as firmas brasileiras ficaram menos vulneráveis
ao acirramento da concorrência internacional, à valorização do câmbio etc. Por
ora, a fim de que a inserção internacional brasileira tenha efeitos duradouros
sobre o crescimento de longo prazo, sugere-se, com base nos resultados aqui
apresentados, que as políticas públicas de promoção às exportações devem se
voltar não apenas para a ampliação da base exportadora, mas também estimu-
lar a permanência das firmas no mercado internacional.
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CAPÍTULO 3

A INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DAS EMPRESAS
SOBRE OS SALÁRIOS

João Alberto De Negri
Fernando Freitas

1 INTRODUÇÃO

A indústria brasileira é uma das maiores e mais diversificadas dos países em
desenvolvimento. Apesar dessa diversidade e de sua importância, a indústria
no Brasil precisa dar um salto competitivo rumo à inovação e diferenciação de
produtos e serviços, tendo como base a inovação tecnológica e uma inserção
mais virtuosa no comércio internacional. Passo importante nessa direção foi
dado com a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE),
anunciada pelo governo federal. Essa política tem por objetivo impulsionar as
empresas de maior conteúdo tecnológico e integrar as políticas industrial, de
comércio exterior e de inovação tecnológica para gerar desenvolvimento eco-
nômico.

Para apoiar as ações no âmbito da PITCE, o Ipea coordenou o projeto
Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras [ver
De Negri e Salerno (2005)]. A originalidade desse projeto é dupla: por um
lado, os dados compõem o mais amplo conjunto de informações jamais reuni-
do sobre a indústria brasileira e, por outro, ao categorizar as empresas por
estratégias competitivas, tornou-se possível mapear e discutir com muito mais
precisão o patamar competitivo da indústria, possibilitando um diagnóstico
mais fino para o apoio à política industrial. A geração de postos de trabalho de
qualidade e de maior remuneração teve uma atenção especial no âmbito dessa
pesquisa, que contou com a colaboração de diversos órgãos e ministérios e, de
forma especialmente relevante, com a colaboração do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

Os resultados aqui apresentados mostram, no que diz respeito à geração
de emprego e renda, o acerto de uma política de desenvolvimento industrial
baseada em inovação e diferenciação de produto. Este trabalho analisa a gera-
ção de emprego nas firmas industriais de acordo com sua estratégia competiti-
va, inserção no comércio internacional e internacionalização via investimento
no exterior. Na Seção 2 são apresentadas as características das empresas na
indústria brasileira de acordo com seus padrões de competição. A Seção 3
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analisa as características da mão-de-obra ocupada nas firmas inovadoras. A
Seção 4 investiga a existência de um prêmio salarial resultante das firmas que
inovam e diferenciam produtos. A Seção 5 aborda a questão da geração de
empregos das firmas exportadoras e a Seção 6 mostra os impactos sobre o
emprego das firmas brasileiras que investem no exterior.

2 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DAS FIRMAS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Existem diferentes estratégias de competição das firmas na indústria brasilei-
ra. Grosso modo, pode-se considerar que as firmas competem por preço ou por
diferenciação de produto. A estratégia de diferenciação de produto via inova-
ção é a mais promissora para os empregados, para a empresa e para o país.
Essas empresas estabelecem estratégias menos sujeitas à concorrência via me-
nores salários, maiores jornadas de trabalho ou derivada de recursos naturais
(commodities) muito sujeitos a flutuações de preços.

As estratégias de competição das firmas na indústria brasileira foram clas-
sificadas para este trabalho em três categorias:1

a) Firmas que inovam e diferenciam produtos – são aquelas que realizaram
inovação de produto para o mercado e obtiveram preço-prêmio acima
de 30% nas suas exportações quando comparadas com as demais expor-
tadoras brasileiras do mesmo produto. Nesse grupo estão incluídas,
portanto, as firmas que adotam estratégias de competição mais vantajo-
sas, tendentes a criar mais valor, e compõem o segmento mais dinâmico,
que captura parcela maior da renda gerada pela indústria.

b) Firmas especializadas em produtos padronizados – cuja estratégia de
competição impõe que o foco de sua atuação seja a redução de custos,
ao invés da criação de valor como na categoria anterior. São considera-
das aqui as firmas exportadoras não-incluídas na categoria já citada e
as não-exportadoras que apresentam eficiência igual ou maior do que
as firmas que exportam nessa categoria. Tendem a ser atualizadas do
ponto de vista de características operacionais como fabricação, gestão
da produção, gestão da qualidade de conformação e logística, que são
imperativos para sustentação de custos relativamente mais baixos, mas
na média estão defasadas, relativamente à categoria anterior, no que se
refere a outras armas da competição, como pesquisa e desenvolvimen-
to, marketing e gerenciamento de marcas.

c) Firmas que não diferenciam produtos e têm produtividade menor –
são as demais firmas que não pertencem às categorias já mencionadas.

1. Detalhes dos procedimentos estatísticos usados para a classificação das firmas na indústria brasileira podem ser visto em De Negri et alii (2005).
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Engloba empresas tipicamente não-exportadoras, menores, que po-
dem inclusive inovar mas são menos eficientes nos mais variados sen-
tidos, que se mostram capazes de captar espaços em mercados menos
dinâmicos através de baixos preços e outras possíveis vantagens.

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
em 2000 existiam na indústria brasileira aproximadamente 72 mil firmas com
mais de dez empregados. A Tabela 1 apresenta o número total de firmas clas-
sificadas de acordo com as estratégias competitivas e sua participação percentual
no faturamento e emprego industrial. Na indústria brasileira 1.199 firmas são
empresas que inovam e diferenciam produtos, ou seja, 1,7% do total. As fir-
mas especializadas em produtos padronizados representam 21,3% da indús-
tria, 15.311 firmas. A maior parte das firmas, 55.495, ou 77,1%, é composta
por empresas que não diferenciam e têm produtividade menor.

TABELA 1
ESTRATÉGIA COMPETITIVA DAS FIRMAS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA – 2000

Fonte: De Negri, Salerno e Castro (2005).

No caso da indústria brasileira, é razoável que a grande maioria numérica
das empresas deva ser firma que não diferencia e têm produtividade menor.
Nessa categoria estão incluídas as empresas de médio e pequeno porte, que
oferecem produtos não-diferenciados e concorrem via preços ou menores cus-
tos – obtidos, entre outros fatores, graças a menores salários pagos ao pessoal
ocupado. Sua grande participação numérica não se reflete, entretanto, com a
mesma intensidade, quando o indicador é a participação no faturamento e no
emprego industrial. Essas firmas correspondem apenas a 11,5% do faturamento
e a 38,2% da mão-de-obra ocupada na indústria. As firmas que inovam e
diferenciam produtos, apesar de representarem numericamente apenas 1,7%
da indústria brasileira, são responsáveis por 25,9% do faturamento industrial
e por 13,2% do emprego gerado. Em termos de participação percentual no
faturamento industrial e no emprego, a grande maioria das empresas da in-
dústria brasileira é formada por firmas especializadas em produtos padroniza-
dos, que respondem por 62,6% do faturamento e por 48,7% do emprego.

Estratégia competitiva Número de  
firmas 

Número de  
firmas (%) 

Participação  
no faturamento (%) 

Participação  
no emprego (%) 

Inovam e diferenciam produtos 1.199 1,7 25,9 13,2 

Especializadas em produtos 
padronizados 15.311 21,3 62,6 48,7 

Não diferenciam produtos e têm 
produtividade menor 55.495 77,1 11,5 38,2 

Total 72.005 100 100 100 
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A Tabela 2 apresenta indicadores de eficiência das firmas industriais por
categoria. Os dados mostram que a escala de produção das firmas que inovam
e diferenciam produtos é significativamente maior do que nas demais cate-
gorias. O faturamento médio dessas firmas é de R$ 135,5 milhões – nas firmas
especializadas em produtos padronizados o faturamento é de R$ 25,7 milhões,
e naquelas que não diferenciam e têm produtividade menor, R$ 1,3 milhão.

TABELA 2
TAMANHO, EFICIÊNCIA E LIDERANÇA DAS FIRMAS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA,
SEGUNDO ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS – 2000

Fonte: De Negri, Salerno e Castro (2005).
a A eficiência de uma firma diz respeito à sua capacidade de obter o máximo de produto a partir de um dado conjunto de
insumos, ou seja, a eficiência mede a habilidade da firma em produzir tanto produto quanto permitem os insumos utilizados,
ou usar o mínimo de insumos para produzir determinada quantidade de produto. Essa eficiência, por sua vez, pode também
ser separada em dois componentes: eficiência de escala, que é a habilidade de a firma operar na escala mais produtiva
possível, e eficiência técnica propriamente dita. A eficiência de escala mede a diferença de produtividade da firma em
relação à escala mais produtiva da sua indústria, ou seja, em relação ao ponto onde a elasticidade de escala é igual à
unidade. Sobre isso, ver Debreu (1951) e Farrell (1957). A estimativa de eficiência de escala e eficiência técnica utilizadas
neste projeto foram realizadas por De Negri (2003) para 30 setores da indústria de transformação brasileira usando Data
Envelopment Analysis (DEA).

O diferencial de tamanho entre as categorias de firmas pode representar
um diferencial de competitividade entre elas. Os dados da Tabela 2 mostram
que, apesar de haver um diferencial significativo entre o tamanho médio das
firmas nas diferentes categorias, a eficiência de escala2 daquelas que inovam e
diferenciam produtos e das especializadas em produtos padronizados estão mui-
to próximas, mas diferem das que não diferenciam e têm produtividade menor.
Esse indicador mensura os rendimentos de escala internos à empresa e mostra
que uma parte da ineficiência das firmas que não diferenciam e têm produtivi-
dade menor está associada ao fato de elas operarem em escala de produção me-
nos eficiente do que as demais. As firmas que inovam e diferenciam produtos
têm eficiência de escala média de 0,77, ou seja, 60,4% maior do que a eficiência

2. Sempre que a produção da firma aumenta mais do que proporcionalmente ao aumento dos fatores de produção por elas utilizados, há
rendimentos crescentes de escala internos à firma. Na presença de tais rendimentos, o aumento do tamanho da firma aumenta a produ-
tividade total dos fatores (PTF) de produção. Uma fonte típica de retornos crescentes internos à firma é o custo fixo, ao qual a atividade
produtiva está sujeita. Abrir mercados ou introduzir novos métodos de produção são exemplos de atividades que envolvem elevados
custos de informação, que são fontes também dos rendimentos de escala. Outra fonte de retorno crescente é o chamado insumo comple-
mentar de produção, como, por exemplo, trabalhadores de alta qualificação complementarem as atividades produtivas dos trabalhadores
de baixa qualificação.

Eficiênciaa 

Estratégia competitiva 
Pessoal 
ocupado 
(número) 

Faturamento 
(R$ milhões) 

Eficiência de 
escala 
(índice) 

Eficiência 
técnica 
(índice) 

Produtividade do 
trabalhador 

(R$ mil ) 

Inovam e diferenciam produtos 545,9 135,5 0,77 0,30 74,1 

Especializadas em produtos 
padronizados 158,1 25,7 0,70 0,18 44,3 

Não diferenciam produtos e têm 
produtividade menor 34,2 1,3 0,48 0,11 10,0 
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de escala média das firmas que não diferenciam produtos e têm produtividade
menor, que é de 0,48. Isso mostra que o diferencial de tamanho entre essas duas
firmas responde por um diferencial na produtividade total de fatores (PTF) de
60,4% a favor das firmas que inovam e diferenciam produtos.

Esses resultados são relevantes, mas não mensuram integralmente as eco-
nomias de escala geradas pelas firmas de maior conteúdo tecnológico, como as
que inovam e diferenciam produtos. As mudanças tecnológicas contemporâ-
neas tornam a produção mais flexível e capaz de gerar múltiplos resultados.
Nesse sentido, além do que é possível mensurar, há oportunidades que são
aproveitadas por firmas que dominam tecnologia multiprodutos com mais de
uma escala ótima de produção.

A eficiência de uma firma, ou seja, a PTF de produção da firma, é afetada não
somente pela sua escala de produção mas por sua eficiência técnica de forma geral.
A eficiência técnica envolve um conjunto amplo de atributos, como gestão dos
recursos humanos, gestão do conhecimento, utilização adequada de insumos, ad-
ministração e qualquer outro que afete a capacidade fabril. Quando comparadas as
categorias de firmas, nota-se que a eficiência técnica média daquelas que inovam e
diferenciam produtos é 0,30, ou seja, 66,6% superior à das especializadas em
produtos padronizados, que é 0,18. Aquelas que não diferenciam produtos e têm
produtividade menor assumem o menor índice de eficiência, 0,11.

Uma noção envolvendo valores monetários sobre o diferencial de produti-
vidade entre as categorias de firmas pode também ser vista no valor adicionado
por pessoal ocupado. Nas firmas que inovam e diferenciam produtos, cada pes-
soa ocupada é responsável por R$ 74,1 mil de valor adicionado na produção,
67,3% a mais do que um trabalhador das firmas especializadas em produtos
padronizados que produz em média R$ 44,3 mil. Esse diferencial é ainda maior
na comparação com as firmas que não diferenciam e têm produtividade menor,
pois cada pessoa ocupada nessas firmas produz R$ 10,00 mil em média.

As diferenças entre as estratégias de competição das firmas e suas caracte-
rísticas refletem-se na formação dos salários do seu pessoal ocupado? Para en-
contrar respostas a essa questão a Seção 3 analisa as características do pessoal
ocupado nas firmas inovadoras na indústria brasileira.

3 CARACTERÍSTICAS DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NAS FIRMAS INOVADORAS

Existem dois tipos de inovação tecnológica – ela pode ser de produto ou de
processo. A firma inovadora pode realizar uma inovação que é nova para a
firma e não para o mercado, ou seja, a inovação já existia no mercado, sem ser
de domínio da empresa. A empresa pode, entretanto, realizar uma inovação
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tecnológica que é nova para o mercado. Os estudos demonstram [ver De Negri,
Salerno e Castro (2005)] que esse tipo de inovação é o que demanda mais
esforço tecnológico por parte das empresas. Nesse sentido, são as firmas que
fazem inovação de produto novo para o mercado aquelas com maiores
capacitações tecnológicas.

Firmas que fazem maior esforço tecnológico demandam mão-de-obra mais
qualificada e devem remunerar melhor seu pessoal ocupado. A remuneração/
hora para firmas inovadoras, não-inovadoras, inovadoras de produto novo para
o mercado e não-inovadoras na indústria brasileira é de R$ 4,62, R$ 6,83 e
R$ 3,63, respectivamente. A análise de salário pode ser feita utilizando-se a
idéia de prêmio salarial. Pode-se considerar que os trabalhadores de uma firma
específica obtenham prêmio salarial quando a remuneração média da mesma
for maior que a remuneração média de sua indústria.3

 Mediante a técnica razão de probabilidade estimou-se que um empregado
de uma firma que realiza inovação de produto novo para o mercado tem 2,44
vezes mais chances de obter prêmio salarial do que o das firmas que não realizam
esse tipo de inovação. Já nas empresas inovadoras a chance é de 1,44 vezes.

A Tabela 3 fornece informações sobre a remuneração/hora média das fir-
mas inovadoras, não-inovadoras, inovadoras de produto novo para o mercado
e não-inovadora de produto novo para o mercado segundo os cortes exporta-
dora, gênero do trabalhador, importadora, tempo parcial e origem do capital
controlador. Nota-se que as firmas que inovam produto novo para o mercado
e que são exportadoras, pagam mais a seus funcionários do que firmas somente
exportadoras ou inovadoras. Tais implicações podem ser estendidas para em-
presas importadoras e de capital controlador majoritariamente estrangeira.

Outro aspecto relevante da Tabela 3 é a comparação da remuneração
entre homens e mulheres nas firmas inovadoras e não-inovadoras. Observa-se
que as mulheres recebem em média menos do que os homens. Essa diferença
é observada mesmo controlando os tipos de firmas. Isto é, considerando as
firmas que inovam produto novo para o mercado, as mulheres recebem em
média 34,7% a menos do que os homens. Se considerarmos as firmas inovado-
ras o diferencial é de 40%.

3. Assim, o prêmio salarial pode ser definido como:
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TABELA 3
REMUNERAÇÃO/HORA DO PESSOAL OCUPADO NAS FIRMAS INOVADORAS POR
CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E DO TRABALHADOR – 2000

Fontes: Pintec e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação
dos dados obtidos nas fontes.

Na Tabela 4 são apresentadas mais características das firmas e do pessoal ocupa-
do entre firmas inovadoras e não-inovadoras. O primeiro resultado relevante que
pode ser analisado é o gasto em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). As empresas
que inovam produto novo para o mercado gastam sete vezes mais em P&D do que as
firmas que não realizam esse tipo de inovação. Esse esforço propicia que essas firmas
produzam conhecimentos e habilidades que permitem melhor inserção no merca-
do. O segundo ponto relevante da tabela é que tanto as firmas inovadoras como as
firmas que criam produtos novos operam em escala maior do que as não-inovadoras.
Esse fato é observado nas variáveis de pessoal ocupado e faturamento. As firmas
inovadoras de produto novo para o mercado empregam em média sete vezes mais do
que as firmas que não realizam essas inovações (359 e 53 trabalhadores, respectiva-
mente). Em relação ao faturamento, o diferencial de tamanho médio é 14 vezes
quando se comparam esses dois tipos de firmas. Enquanto nas primeiras o faturamento
médio é de R$ 78,43 milhões, nas segundas é de R$ 5,77 milhões.

O tempo médio de emprego do trabalhador nas firmas que inovam produto
novo para o mercado é 49,75 meses, enquanto nas demais firmas é de 38,15 meses.
Portanto, o emprego nessas firmas é mais estável, o que favorece a cumulação de
capital humano e reduz os custos de treinamentos, atração e demissão de pessoal.

Em síntese, os resultados apresentados mostram que as empresas que
inovam produto novo para o mercado estão numa posição favorável em relação
às demais quando observam-se os indicadores de tamanho, produtividade,
tecnologia e diferenciação de produto – o que lhes confere, ao menos potenci-
almente, maiores vantagens competitivas.

 
Inovadoras Não-inovadoras 

Inovadoras de 
produto novo para 

o mercado 

Não-inovadoras de 
produto novo para  

o mercado 
Todas 

Exportadora 5,32 4,02 7,02 4,02 5,55 

Não-exportadora 3,48 3,32 5,27 3,32 3,52 

Homem 5,19 3,88 7,40 3,88 5,01 

Mulher 3,07 2,87 4,83 2,87 3,15 

Importadora 5,42 4,83 7,02 4,83 5,83 

Não-importadora 2,86 2,79 4,27 2,79 2,88 

Tempo parcial 13,04 12,33 20,81 12,33 7,20 

Não tempo parcial 4,59 3,61 6,81 3,61 4,67 

Estrangeira 6,52 7,04 9,06 7,04 7,20 

Nacional 4,57 3,43 6,78 3,43 4,67 
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TABELA 4
MÉDIA ARITMÉTICA DE CARACTERÍSTICAS DAS FIRMAS INOVADORAS,
NÃO-INOVADORAS E INOVADORAS DE PRODUTO NOVO PARA O MERCADO DA
INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA – 2000

Fontes: Pintec e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transforma-
ção dos dados obtidos nas fontes.

Os resultados iniciais mostram que há diferenças estruturais entre as fir-
mas que realizam inovações tecnológicas em geral – em especial aquelas que
realizam inovação tecnológica de produto novo para o mercado – e as demais
firmas na indústria. Essas diferenças se refletem na remuneração dos trabalha-
dores? Há algum diferencial de salários entre as firmas inovadoras e não-inova-
doras resultante da inovação? É sobre essa questão que se debruça a Seção 4. A
análise da diferença salarial é feita no contexto das diferentes estratégias de
competição das firmas.

4 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS IMPLICAM
MELHORES SALÁRIOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO

As características da mão-de-obra ocupada nas firmas diferem de acordo com o
padrão de competição de cada uma. A Tabela 5 mostra que a remuneração
média mensal do pessoal ocupado é R$ 1.254,64 nas firmas que inovam e
diferenciam produtos, R$ 749,02 naquelas especializadas em produtos pa-
dronizados e R$ 431,15 naquelas que não diferenciam e têm produtividade
menor. A remuneração está associada entre, outros fatores, às características da
mão-de-obra. A escolaridade média do trabalhador nas firmas que inovam e
diferenciam produtos é significativamente maior do que nas demais firmas.
Em média o empregado dessas firmas tem 9,13 anos de estudo. O tempo
médio de permanência do trabalhador também é maior nas firmas que inovam
e diferenciam produtos, 54,09 meses, quando comparado com as firmas
especializadas em produtos padronizados, que é de 43,90, e com as firmas que
não diferenciam e têm produtividade menor, que é de 35,41 meses em média.

 Inovadoras Não-inovadoras 
Inovadoras de 
produto novo 

para o mercado 
Brasil 

Pessoal ocupado 91,80 43,03 359,11 69,09 

Receita total (R$ mil) 13,03 2,95 78,43 8,76 

VTI (R$ mil) 5,60 1,08 29,35 3,46 

Escolaridade do pessoal ocupado 7,57 6,91 8,63 7,25 

Exportação (R$ mil) 1,79 0,26 12,45 1,17 

Importação (R$ mil) 1,95 0,17 10,68 1,09 

Tempo emprego do pessoal ocupado 37,90 38,32 49,75 38,97 

Gasto de P&D/receita líquida.  1,27 0,00 4,03 0,53 
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TABELA 5
SALÁRIOS E CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS FIRMAS
INDUSTRIAIS BRASILEIRAS – 2000

Fonte: De Negri, Salerno e Castro (2005).

A escolaridade e o tempo de permanência do pessoal ocupado na firma são
variáveis, e são especialmente relevantes na análise da sua estratégia competitiva.
O tempo de permanência do trabalhador na firma é um indicador de aprendiza-
do tecnológico. A escolaridade média dos trabalhadores de uma firma é uma
proxy para o seu nível tecnológico, pois é razoável supor que firmas com maior
conteúdo tecnológico demandem mão-de-obra mais qualificada. Firmas que
ocupam mão-de-obra mais qualificada têm mais condições de diferenciar e ga-
rantir a qualidade do produto produzido. Ao mesmo tempo em que a melhor
qualificação da mão-de-obra amplia as potencialidades disponíveis nas firmas, o
posicionamento competitivo da empresa é positivamente influenciado pela pos-
sibilidade de a firma operar com conteúdo tecnológico maior.

As firmas de maior conteúdo tecnológico tendem a exigir trabalhadores
mais escolarizados e melhor treinados. O tempo de permanência do trabalha-
dor na firma é um indicativo de que deve haver custos afundados nos quais
incorre a firma por treinar sua mão-de-obra ou em função de algum processo
de aprendizado tecnológico no interior da firma, o que torna a rotatividade
relativamente mais cara. Sendo assim, é razoável acreditar que o processo de
aprendizado se reflita no tempo de permanência do trabalhador na firma, pois
esta tem dispêndios de treinamento que seriam perdidos com uma rotatividade
alta. O emprego mais estável favorece o aprendizado tecnológico e retroalimenta
as potencialidades da firma, ao mesmo tempo em que reduz os dispêndios de
treinamento, atração e demissão de pessoal. Os mecanismos de salário eficiên-
cia são também comumente utilizados por essas firmas para aumentar a pro-
dutividade da mão-de-obra.

As empresas que inovam e diferenciam produtos pagam em média maio-
res salários, seguidas por empresas especializadas em produtos padronizados e
firmas que não diferenciam e têm produtividade menor. Contudo, o trata-
mento dessa forma mistura empresas de diferentes setores, tamanhos
(faturamento, número de funcionários), inserção no comércio internacional,

Estratégia competitiva 
Remuneração 

média 
(R$/mês) 

Escolaridade 
média 
(anos) 

Tempo de 
emprego médio 

(meses) 

Inovam e diferenciam produtos 1.254,64 9,13 54,09 

Especializadas em produtos padronizados 749,02 7,64 43,90 

Não diferenciam produtos e têm produtividade menor 431,15 6,89 35,41 
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propriedade do capital, região geográfica etc. Para contornar tal situação e
realizar uma comparação que isole os condicionantes da firmação de salário
das demais condições da empresa, exceto sua estratégia competitiva, estimou-
se uma equação de formação de salário4 controlando a remuneração do traba-
lhador com cerca de 200 variáveis, como faturamento, setor, unidade da
federação, pessoal ocupado, nível de escolaridade e tempo de permanência na
firma, rotatividades, coeficientes de exportação e importação etc. Os procedi-
mentos e os resultados dessas estimativas são descritos a seguir.

4.1 Procedimentos econométricos

Em diversas situações, as estruturas das informações estudadas não estão agru-
padas em um mesmo nível, isto é, os indivíduos integram um determinado
nível que, por sua vez, pode-se agregar a um segundo nível (escolas, empresas,
etc.) e este a um terceiro (estado, Cnae, etc.), e assim por diante. Tal estrutura
designa-se por hierárquica.

Os modelos de regressão convencionais não diferenciam tais hierarquias:
eles consideram todas as observações como situadas em um mesmo nível. Para
tentar modelar estruturas de dados com tal disposição, desenvolveram-se téc-
nicas de modelagem chamadas de modelos lineares hierárquicos (MLH) –
conhecidos também, entre outros, por modelos multiníveis e modelos de co-
eficientes aleatórios. Os MLH permitem especificar separadamente cada um
dos níveis de hierarquia e reuni-los posteriormente em um único modelo,
denominado modelo combinado.

Os MLH possuem ainda outras importantes propriedades. Primeiro,
permitem que a variabilidade da variável resposta nos diferentes níveis hierár-
quicos possa ser explicada por meio de variáveis preditoras incluídas naqueles
mesmos níveis. Em segundo lugar, permitem, também, mensurar quanto da
variabilidade da resposta se deve a cada nível, de modo que a proporção da
variabilidade explicada possa ser comparada diretamente. Ao mesmo tempo,
as análises hierárquicas são mais fidedignas ao não assumirem erroneamente o
pressuposto de independência entre as observações das unidades pertencentes
a uma estrutura maior, e nem desperdiçarem informação ao tomarem as médi-
as das medidas, como ocorre na análise com dados agregados.

Segundo Kreft e Leeu (1998), uma das diferenças desses modelos reside nas
estimativas dos erros-padrão, que serão mais precisas do que nas análises tradicionais,
uma vez que a correlação intraclasse é considerada ao ajustarmos os modelos. Este
fato faz com que os modelos de coeficientes aleatórios sejam mais conservadores.
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Com o objetivo de facilitar a compreensão dos modelos lineares hierár-
quicos, para o caso da equação de salário, suponha-se o seguinte modelo4:

iii XY εββ ++= 0

Onde Yi representa os salários horários dos funcionários numa determi-

na firma j, Xi é o vetor de variáveis explicativas e iε  é o termo aleatório. Con-

sidere-se agora o mesmo modelo estimado para os funcionários de uma outra
empresa j. Se os coeficientes estimados dos determinantes X dos salários forem
diferentes entre as empresas, então há evidencias de que os empregados não
foram distribuídos de forma aleatória.

O modelo geral para a população de empresas é dado por

jijijiji xy εββ ++= 0

Onde j representa o conjunto de empresas industriais brasileiras. O índice
j nos parâmetros significa que cada empresa terá seus próprios coeficientes. As-

sim, um possível modelo para estimar os β  poderia basear-se nas características

das empresas nas quais os funcionários trabalham. No estudo, consideramos
como características das empresas a rotatividade, gastos com atividades inovado-
ras, características da inovação e o fato da firma ser estrangeira ou nacional.

De forma geral, nos modelos hierárquicos de dois níveis, as observações
são rotuladas como unidades do nível 1 e do nível 2, isto é, existem nj unida-
des do nível 1 para cada unidade j do nível 2. Dessa maneira, os modelos do
nível 1 são considerados separadamente para cada unidade do nível j. A estru-
tura genérica do modelo hierárquico para o nível 1 pode ser escrita como:

= β + β + β + β + ε0 1 1 2 2 ......ij j j j j j kj kj ijY X X X

i = 1, 2, ... nj   e  j = 1, 2, ... k

A variável resposta Yij é uma função do conjunto de características indivi-

duais das unidades do nível 1. O parâmetro j0β  é o intercepto da j-ésima

unidade do nível 2 e j1β  é a inclinação associada à variável Xij da i-ésima

unidade do nível 1 para j-ésima unidade do nível j; εij é o termo do erro e tem
distribuição normal, N~(0,σ2), com n1 unidades no nível 1 dentro de cada j-
ésima unidade do nível 2.

4. O exemplo utilizado a seguir é baseado em Borges et alli (2005) e Raudenbush e Bryk (2002).
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No modelo para o nível 2 tem-se K modelos iguais ao mostrado anterior-

mente, em que, para cada modelo, há interceptos j0β  e inclinações ijβ  dife-

rentes para j = 1,2,...k. Nos modelos do nível 2, os ijβ  são considerados en-

quanto uma função linear das unidades do nível 2. O modelo é definido por:

 β = γ + γ + γ + γ + υ

β = γ + γ + γ + γ + υ

β = γ + γ + γ + γ + υ

0 00 01 1 02 2 0 0

1 10 11 1 12 2 1 1

0 1 1 2 2

...

...

..

..
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j j j k jk j

j j j k jk j

Pj P P J P j Pk jk Pj

W W W

W W W

W W W

 Onde γ00 é o intercepto associado ao nível 2, γ0p é o intercepto das incli-
nações na população do nível 2, γpk é o coeficiente de regressão associado à
variável explanatória Wjk do nível 2, e ν0j é o coeficiente aleatório. Tem-se então
o modelo combinado, que é dado por:

ijjkkjij UWWY ++++= 010100 ... γγγ

Onde Uij=εij+ν0j+...+νpj*Xkj

Como observam Borges et alii (2005), os termos de erro aleatório Uij

assumem agora a forma heterocedástica. Além disso, não são independentes
dentro de cada unidade do nível 2, o que significa que a estimação por MQO
não é apropriada. A estimação dos modelos hierárquicos (Santos et alii, 2000)
pode ser feita pelos modelos lineares generalizados, generalizados iterativos e
pelo método de máxima verossimilhança completa e restrita. Segundo Goldstein
(1998), a estimação por mínimos quadrados generalizados (generalized least
squares - GLS) é dada da seguinte forma: escreve-se um modelo contendo

parâmetros fixos e aleatórios, como se segue: θβ ZXY += , onde X é a matriz

associada ao vetor de parâmetros fixos, Z é a matriz associada ao vetor de
parâmetros aleatórios e Y é o vetor de respostas. A estimação dos parâmetros é
feita iterativamente por meio dos mínimos quadrados generalizados iterativos
(IGLS), ajustando-se modelos de regressão alternadamente para a parte fixa e
aleatória até que convirjam.

O estimador de GLS para o coeficiente fixo é dado por
− − −β = 1 1 1( )T TX V X X V Y , onde V é a matriz de variância e covariância de Y,
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com resíduos normais. As estimativas iniciais são dadas pelos estimadores de
mínimos quadrados ordinários (MQO) dos coeficientes fixos. Estimados os
parâmetros fixos, β, extrai-se um vetor residual, Y’= Y-X β, que é utilizado para
estimar os parâmetros aleatórios do modelo dado por

**1*11* )( YVZZVZ TT −−−=θ . Assim, alterna-se entre estimar o vetor de

parâmetros fixos e aleatórios até a convergência do modelo.

As estimativas por máxima verossimilhança podem gerar estimativas
enviesadas dos coeficientes:

  “The maximum likelihood procedure produces biased estimates of the random
parameters because it takes no account of the sampling variation of the fixed
parameters. This may be important in small samples, and we can produce
unbiased estimates by ising a modification known as restrict maximum
likelihhod (REML).” (Gosdstein, 1998, p.8)

Os resultados das estimativas de uma equação de salário são apresentadas
na Subseção 4.2.

4.2 A formação de salários segundo estratégias de competição das empresas

Os resultados das estimativas apresentados neste trabalho têm
representatividade para firmas acima de 10 pessoas ocupadas. São aproxima-
damente 72 mil firmas que empregam 5.563.573 funcionários. Destes,
1.277.042 trabalham em firmas que fazem algum tipo de inovação tecnológica
e 4.286.531 em firmas que não inovam.

Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 6. Todas as estima-
tivas são significativas a 1%. A estatística-F rejeita sobejamente a hipótese
nula de que as variáveis não influenciam a remuneração/hora média. Testou-se
a hipótese de diferença entre a remuneração/hora das firmas segundo suas
estratégias de competição através de um teste linear sobre β, em que a hipóte-
se nula é que os βs das firmas inovadoras e diferenciadoras de produtos, das
especializadas em produtos padronizados e das que não diferenciam e têm
produtividade menor, seriam iguais, ou seja, não existiria diferença estatística
significativa entre os coeficientes estimados para essas variáveis. O resultado
encontrado rejeita tal hipótese.

Para testar se existe diferença estrutural entre os coeficientes estimados
das firmas que inovam e diferenciam produtos, das firmas especializadas em
produtos padronizados e das firmas que não diferenciam produtos e têm pro-
dutividade menor, realizou-se o teste de mudança estrutural de Chow. Os
resultados encontrados indicam que existe uma diferença estrutural dos coefi-
cientes quando se analisam essas três populações separadamente.
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No Anexo encontra-se uma estimativa feita pelo método de MQO. A
comparação com os resultados da Tabela 6 permite verificar que a eficiência
das estimativas melhoraram com a utilização de modelos lineares hierárquicos.

TABELA 6
FORMAÇÃO DOS SALÁRIOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA – 2000
[variável dependente: r$/hora (todas as variáveis estão em logaritmo neperiano)]

Fontes: Pintec e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação
dos dados obtidos nas fontes.
a O teste Linear sobre B é dado por ).(~

)var( 1312

1312 knt
bb

bb
t −

+
−= Onde b

12
 é o coeficiente inovadora de produto novo

para o mercado; e b
13,

 inovadora.
n.s. = não-significativo.
Obs.: dummies por CBO a 1 dígito, dummies por CNAE a 2 dígitos e dummies por UFs não-reportadas.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Considerando o modelo 1, o valor do coeficiente intraclasse condiciona-
do pelas características das variáveis do nível 2, é de 18%, indicando que a
variabilidade salarial é maior dentro das empresas do que entre as empresas.
Esse resultado sinaliza que a variabilidade salarial é causada mais em função
das características dos funcionários do que das diferenças entre as firmas.

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
 Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 
       Intercepto -6,02*** -39,25 -6,02*** -39,25 -6,06*** -39,25 
       Tempo de emprego 0,09*** 367,61 0,09*** 367,65 0,09*** 367,25 
       Tempo de estudo 0,23*** 402,70 0,23*** 402,60 0,23*** 402,60 
       Sexo feminino -0,23*** -302,45 -0,22*** -137,54 -0,22*** -137,62 
       Idade  3,74*** 183,18 3,74*** 183,04 3,74*** 183,04 
       Idade2  -0,46*** -156,45 -0,46*** -153,32 -0,46*** -156,32 
       Rotatividade -0,04*** -10,01 -0,04*** -10,00 -0,04*** -10,00 
       Firmas que inovam e diferenciam produtos 0,35*** 23,93 0,35*** 24,07 0,35*** 24,07 
       Firmas especializadas em produtos padronizados 0,17*** 20,62 0,18*** 21,27 0,18*** 21,27 
       Gastos em máquinas e equipamentos sobre 
receita líquida de vendas 

0,004*** 6,65 0,004*** 6,64 0,004*** 6,64 

       Gastos em P&D sobre receita líquida interna 0,12*** 14,33 0,12*** 14,31 0,12*** 14,31 
       Gastos em P&D sobre receita líquida interna ao 
cubo 0,0002*** -17,18 0,0002*** -17,16 0,0002*** -17,16 

       Multinacionais 0,21*** 14,04 0,21*** 14,03 0,21*** 14,03 
       Sexo feminino nas firmas que inovam e 
diferenciam produtos 

- - -0,001*** -2,47 -0,006*** -2,41 

       Sexo feminino nas firmas especializadas em 
produtos padronizados - - -0,02*** -11,20 -0,02*** -11,19 

       Sexo feminino nas multinacionais - - - - 0,001ns 0,40 
       Uij 0,075*** 56,08 0,075*** 53,08 0,075*** 56,08 
       Eij 0,3728*** 1248,9 0,3729*** 1248,9 0,3729*** 1248,9 
       -2Log Likelihood 4986814 - 4986691 - 4986700 - 
       AIC 4986818 - 4986695 - 4986704 - 
       Teste linear sobre Ba 4986832 - 4986709 - 4986717 - 
       Número de observações 5.563.573 - 5.563.573 - 5.563.573 - 
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A análise descritiva apontava para o fato de as mulheres ganharem menos do
que os homens. No entanto essa diferença poderia dever-se a outros fatores que
não ao gênero, por exemplo, à escolarização, à experiência, à ocupação dentro da
firma etc. Os resultados mostram que, consideradas todas as diferenças exceto a de
gênero, as mulheres recebem em média 23% a menos do que os homens. Isto é, se
compararmos um empregado do sexo masculino outro do sexo feminino, ambos
da mesma idade, mesma escolaridade, mesmo tempo de emprego, trabalhando
em firmas parecidas na mesma indústria, mesma UF e com a mesma posição
ocupacional, o empregado de sexo feminino recebe menos do que o do sexo mas-
culino. Nos modelos 2 e 3, foram incluídas três variáveis de interação: sexo femini-
no nas firmas que inovam e diferenciam produtos e sexo feminino nas firmas
especializadas em produtos padronizados e sexo feminino nas multinacionais. Os
sinais negativos muito próximos de 0 dos coeficientes indicam que o diferencial de
remuneração, com relação ao gênero, continua independente do tipo de empresa.

Os resultados mostram ainda que as firmas inovadoras e diferenciadoras de
produtos pagam 35% a mais de salários do que as não-diferenciadoras e com uma
produtividade menor, e 18% a mais do que as firmas especializadas em produtos
padronizados. Ou seja, este estudo demonstra que, se as firmas forem exatamente
iguais, exceto pelo fato de apresentarem diferentes estratégias de competição, aquelas
que inovam e diferenciam produtos remuneram seus empregados melhor do que
suas congêneres que não inovam nem diferenciam. Dessa forma, fica comprovada
a hipótese de que há um prêmio salarial resultante da atividade de inovação e
diferenciação de produto pela firma na indústria brasileira.

Fica assim evidenciado que as firmas que competem por inovação e diferenci-
ação de produto tendem a remunerar melhor a mão-de-obra ocupada. Essa evi-
dência sugere, ainda, que uma política de incentivo às firmas no sentido de inovarem
e diferenciarem produto muito provavelmente terá efeitos positivos nos salários e
na geração de postos de trabalho de melhor qualidade. Se tal assertiva pode ser
encontrada em boa parte da literatura teórica específica, temos aqui uma forte
evidência empírica de que tal efeito tem se dado no caso brasileiro.

5 A INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL E A GERAÇÃO DE
EMPREGO NAS FIRMAS EXPORTADORAS

O setor exportador da indústria brasileira tem sido reconhecido como um
importante gerador de empregos. A qualidade dos postos de trabalho nesse
setor está diretamente relacionada ao tipo de inserção no comércio internacio-
nal das firmas industriais brasileiras. Exportações de maior valor agregado e de
maior conteúdo tecnológico demandam mão-de-obra mais qualificada, ou seja,
abrem postos de trabalho mais qualificados e de melhor remuneração.
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As exportações brasileiras são fortemente concentradas em commodities pri-
márias, que representam cerca de 40% do total. Os produtos de média intensi-
dade tecnológica representam 18% da pauta. Os produtos de alta e média
intensidade tecnológica representam pouco mais de 30% do total exportado
pelo país. A composição da pauta brasileira é significativamente diferente da
composição da pauta das exportações mundiais. Em média 60% dos produtos
exportados no mundo são de produtos de alta e média intensidade tecnológica e
a participação das commodities é de apenas 13% (ver Gráfico). A possibilidade de
ampliar a inserção do Brasil nos mercados de maior conteúdo tecnológico e
conseqüentemente de maior valor agregado é uma questão especialmente rele-
vante do ponto de vista do emprego e da inserção internacional do Brasil.

GRÁFICO 1
ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL (2003) E DO MUNDO(2002) POR TIPOS DE
PRODUTOS CLASSIFICADOS POR INTENSIDADE TECNOLÓGICA.
[em %]

Fonte: De Negri (2005).
Nota: Categorias de intensidade tecnológica definidas de acordo com metodologia da Conferência das Nações Unidas sobre
o Comércio e o Desenvolvimento [United Nations Conference on Trade and Development (Unctad)]. Alguns produtos não
são classificados por intensidade tecnológica. O valor das exportações desses produtos não classificados correspondeu, em
2003, a 8% no Brasil e, em 2002, a 9% no mundo.

A Tabela 7 apresenta o valor médio das importações e exportações das
firmas industriais brasileiras. As firmas que inovam e diferenciam produtos
exportam e importam em média muito mais do que as demais firmas exporta-
doras. No entanto, o coeficiente de exportação médio das especializadas em
produtos padronizados é praticamente o dobro do das demais firmas, e o coe-
ficiente de importação médio é 50% menor nessas empresas quando compara-
do ao das firmas que inovam e diferenciam produtos.
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TABELA 7
INSERÇÃO DAS FIRMAS NO COMÉRCIO EXTERIOR POR CATEGORIA: MÉDIA – 2000

Fonte: De Negri, Salerno e Castro (2005).
Obs.: Coeficiente de exportação: valor exportado (R$) sobre faturamento (R$); coeficiente de importação: valor importado
(R$) sobre faturamento (R$).

Os indicadores de comércio exterior sinalizam um padrão de comércio
muito diferente entre as firmas que inovam e diferenciam produtos e as firmas
especializadas em produtos padronizados. A literatura sobre os determinantes
do comércio internacional afirma que as exportações podem, por um lado, estar
relacionadas às tradicionais vantagens comparativas, que são determinadas pela
dotação relativa de fatores de produção como capital, mão-de-obra e recursos
naturais, e são associadas ao comércio interindústria. Por outro lado, as exporta-
ções podem estar baseadas em economias de escala, inovação tecnológica e dife-
renciação de produto e, nesse caso, estar essencialmente associadas ao comércio
intra-indústria. O Brasil é um país em desenvolvimento com uma abundância
de recursos naturais e mão-de-obra que o torna relativamente competitivo nas
exportações de bens que demandam maior dotação relativa desses fatores, mas o
tamanho do mercado doméstico brasileiro e o esforço tecnológico das firmas no
Brasil também tornam o país competitivo em determinados segmentos nos quais
a inovação tecnológica e retornos crescentes de escala são determinantes da
competitividade das firmas no mercado internacional.

As firmas que diferenciam mais intensamente seu produto obtêm melhor
preço no mercado internacional quando comparadas às demais exportadoras
brasileiras. Essas firmas demandam mais importações de componentes ou pro-
dutos complementares às linhas de produção doméstica. Isto ocorre porque o
Brasil é apenas parcialmente competitivo ou não-competitivo em segmentos
de maior intensidade tecnológica. Dessa maneira, o padrão de comércio das
firmas que inovam e diferenciam produtos é um padrão intra-indústria, parte
intrafirma, caracterizado em grande medida pela complementaridade
tecnológica com o exterior.

As firmas especializadas em produtos padronizados, por produzirem bens
menos diferenciados, mais homogêneos, de menor conteúdo tecnológico, apro-
veitam de forma mais intensa certos fatores de produção, como mão-de-obra
barata e recursos naturais, existentes em relativa abundância no mercado bra-
sileiro. Nesse caso, muitas firmas são competitivas no comércio interindustrial

Estratégia competitiva Exportações 
(US$ milhões) 

Importações 
(US$ milhões) 

Coeficiente de 
exportação (%) 

Coeficiente de 
importação (%) 

Inovam e diferenciam produtos 11,40 12,01 0,11 0,15 

Especializadas em produtos padronizados 2,10 1,80 0,21 0,10 

Não diferenciam produtos e têm 
produtividade menor  0,00 0,0024 0,00 0,01 
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com outros países. Esse tipo de comércio depende menos de importações e as
exportações realizadas acabam por contribuir com uma parcela maior do
faturamento. Nessa categoria, as importações são realizadas com o objetivo de
aproveitar a complementaridade intra-indústria baseada nos potenciais que
são criados pela escala de produção doméstica.

De Negri e Freitas (2004) demonstraram que a inovação tecnológica é
um dos determinantes das exportações das firmas brasileiras. Este estudo aponta
que uma firma que realiza inovação tecnológica tem 16% mais chances de ser
exportadora do que uma firma que não faz inovação tecnológica.5

De Negri (2005) mostrou que o Brasil é capaz de exportar produtos de
alta intensidade tecnológica para mercados competitivos, como o norte-ame-
ricano, e não apenas para os países menos desenvolvidos da América Latina.
Seu trabalho aponta que a inovação de produto no Brasil está fortemente asso-
ciada às exportações de média intensidade tecnológica, e que as de alta inten-
sidade tecnológica estão associadas às inovações tecnológicas de processo. A
autora alerta, ainda, que nos produtos altamente intensivos em tecnologia, o
Brasil tem um longo caminho a percorrer – seu desempenho nesse setor con-
tinua dependendo fortemente de importações. As evidências mostram, entre-
tanto, que o Brasil é um país em desenvolvimento diferente da média dos seus
congêneres – consegue se inserir nas exportações de produtos de média inten-
sidade tecnológica através de inovação de produto – e é também diferente dos
países desenvolvidos – consegue exportar produtos de alta intensidade
tecnológica mediante inovações de processo fortemente associadas à incorpo-
ração de máquinas e equipamentos, e de componentes não produzidos domes-
ticamente. Esse padrão de inserção no comércio internacional é também
evidente no comportamento das empresas de capital estrangeiro instaladas na
indústria doméstica. A propensão dessas empresas a exportar produtos de média
intensidade tecnológica é maior do que quando se trata de exportar produtos
de alta ou de baixa intensidade tecnológica, quando comparadas com as em-
presas de capital nacional.

A Tabela 8 apresenta a média aritmética de características relacionadas à
produtividade e à mão-de-obra ocupada das firmas exportadoras e não-expor-
tadoras, brasileiras ou multinacionais, instaladas na indústria brasileira.

5. A importância desse fato em termos de valores exportados pode ser dimensionada em uma simulação feita pelos autores. Um aumento
na propensão da firma a realizar inovação tecnológica, mensurada através do aumento em um ano de escolaridade média dos trabalha-
dores na firma, associado a um aumento em 20% na eficiência de escala, possibilitaria que firmas que não realizam exportações passassem
a exportar US$ 559 mil por ano. Como existem aproximadamente 18 mil firmas exportadoras na indústria brasileira, consideram que uma
ampliação da base exportadora em torno de 14% (ou seja, se 2.500 firmas passassem a exportar como resultado do aumento de escala
e da sua capacidade de inovar) traria um adicional de US$ 1.4 bilhão às exportações brasileiras anuais. Esse valor equivaleria ao impacto
resultante da eliminação completa das barreiras tarifárias para o mercado dos Estados Unidos e Canadá, no âmbito da Área de Livre
Comércios das Américas (Alca) somado ao impacto da eliminação completa das barreiras tarifárias para a Europa, o que poderia realizar-
se no âmbito das negociações Mercosul-Europa [ver De Negri e Arbache (2003) e De Negri, Arbache e Falcão Silva (2003).
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TABELA 8
MÉDIA ARITMÉTICA ANUAL DE CARACTERÍSTICAS DAS FIRMAS EXPORTADORAS E
NÃO-EXPORTADORAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA – 1996-2000

Fontes: Pintec e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação
dos dados obtidos nas fontes [ver De Negri (2003)].
Obs.: O deflator do faturamento é o IPA-Setorial.

A primeira característica especialmente relevante observável nos dados da
Tabela 4 é que as firmas exportadoras empregam, em média, seis vezes mais do
que as firmas não-exportadoras: enquanto nas primeiras o pessoal ocupado por
firma é de 390,6 trabalhadores, nas demais a média é de 64,7 trabalhadores.
Cotejando-se os dados das firmas nacionais exportadoras com os das
multinacionais exportadoras verifica-se que as firmas de capital estrangeiro
são, em média, duas vezes maiores que as firmas nacionais.

O rendimento médio anual dos trabalhadores nas firmas exportadoras é
de R$ 8.685, ao passo que nas firmas não-exportadoras a remuneração média
anual é de R$ 5.018. Na média, o trabalhador das firmas exportadoras ganha
em torno de 70% a mais que um trabalhador representativo das firmas não-
exportadoras. As firmas multinacionais exportadoras remuneram seus traba-
lhadores 90% a mais do que as firmas nacionais exportadoras.

É plausível acreditar que a maior parte do diferencial de salários esteja
vinculada à maior produtividade da firma exportadora, vis-à-vis a firma não-
exportadora. Apesar de o diferencial de remuneração do trabalho entre as fir-
mas poder estar vinculado a outros fatores que não a produtividade, o índice
de produtividade do trabalho, mensurado como a relação entre o valor adicio-
nado e o número de trabalhadores empregados na firma indica que a produ-
tividade do trabalhador na firma exportadora é 2,6 maior do que a
produtividade do trabalhador na firma não-exportadora. A mesma tendência
se verifica quando a comparação é feita entre a firma de capital nacional e a
firma de capital majoritariamente estrangeiro.

O diferencial de produtividade do trabalho pode ser resultante de diversos
fatores. As características individuais dos trabalhadores afetam sua produtivida-
de. É sabido que as diferenças de educação, gênero, idade, região, entre outras
variáveis do indivíduo afetam sua produtividade e, por conseguinte, determi-

Exportadoras 
Variável (unidade de medida) Firmas não- 

exportadoras Total Brasileiras Estrangeiras 

Pessoal ocupado (N) 67,4 390,6 340,7 772,1 

Salário anual (R$) 5.018 8.685 7.845 15.130 

Produtividade do trabalho (índice 1996 =100) 71 184 144 382 

Tempo de emprego dos trabalhadores (meses) 36,5 57,5 53,4 72,8 

Escolaridade dos trabalhadores (anos) 6,4 7,3 7,0 8,7 
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nam a formação de salários. As especificidades das firmas também afetam a
produtividade da mão-de-obra nela empregada. As firmas exportadoras po-
dem empregar mais capital por trabalhador e, dessa forma, obter mais produ-
tividade da mão-de-obra. O diferencial de produtividade do trabalhador pode
também estar vinculado à melhor eficiência da firma. Firmas que têm uma
preocupação maior com a competitividade podem fazer uso de mecanismos de
salário de eficiência para aumentar a produtividade da sua mão-de-obra. É
possível também que a escala de produção das firmas exportadoras permita
que estas aproveitem os rendimentos crescentes de escala da tecnologia dispo-
nível no setor de atuação da firma. As firmas exportadoras podem ter nível
tecnológico mais elevado, ou seja, operar com tecnologias mais sofisticadas e,
dessa forma, tornar-se mais eficientes e produtivas. A diferença pode, ainda,
resultar de um efeito do setor exportador, que tem origem na exposição da
firma aos padrões de concorrência internacional, o que pode criar externalidades
positivas resultantes do aprendizado, da estrutura de mercado etc. –,aumen-
tando assim a produtividade.

O tempo médio de emprego na firma do trabalhador nas exportadoras é
57,5 meses, enquanto nas demais firmas é 36,5 meses. Esse diferencial tam-
bém existe, embora com intensidade menor, quando se comparam exportado-
ras brasileiras com exportadores multinacionais. Logo, o emprego no setor
exportador é mais estável, o que favorece a acumulação de capital humano e
reduz os custos de treinamento, atração e demissão de pessoal. Devido ao
maior tempo de emprego médio, a rotatividade nas exportadoras é, muito
provavelmente, inferior à rotatividade nas demais firmas. O tempo de perma-
nência do trabalhador na firma é um indicador de que as firmas exportadoras
podem estar se apropriando de vantagens comparativas dinâmicas que se ori-
ginam do processo de aprendizado decorrente da produção e treinamento den-
tro da firma. O aprendizado representa um ativo para a firma e pode fazer
diferença no processo de competição no mercado internacional.

O nível médio de escolaridade da força de trabalho é maior nas firmas
exportadoras. Enquanto a escolaridade é de 7,3 anos nessas firmas, nas firmas
não-exportadoras ela é de 6,4 anos. As exportadoras de capital majoritaria-
mente estrangeiro também empregam mão-de-obra mais qualificada do que
as exportadoras brasileiras. Nas exportadoras multinacionais, o tempo médio
de estudo dos trabalhadores é 8,7 anos, e nas exportadoras nacionais, o tempo
médio de estudo é 7 anos. A variável qualificação da mão-de-obra é especial-
mente relevante para este trabalho, por ter uma relação direta com a tecnologia
utilizada pela firma. É razoável acreditar que tecnologias mais sofisticadas de-
mandam mão-de-obra mais qualificada. Dessa forma, o tempo de estudo mé-
dio dos trabalhadores da firma é uma proxy para o nível tecnológico desta.
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TABELA 9
FATORES EXPLICATIVOS DA FORMAÇÃO DOS SALÁRIOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fontes: Arbache e De Negri (2002). Dados referentes ao ano de 1998. Os controles do modelo não-reportados são ocupações
a 1 dígito da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e UFs. Foi excluída a indústria da madeira para evitar a
multicolinearidade nas dummies setoriais. Para transformar o parâmetro em percentual deve-se usar a formula:

100*)1( −φe . O erro-padrão reportado é o da matriz de White, que é imune ao problema de heterocedasticidade.

Todas as firmas Firmas exportadoras Firmas não-exportadoras 
Variável explicativa 

Coeficiente Erro-padrão Coeficiente Erro-padrão Coeficiente Erro-padrão 

Intercepto -1,3368 0,0024 -1,1649 0,0033 -1,1749 0,0037 

Tempo de emprego 0,0028 0,0000 0,0027 0,0001 0,0027 0,0000 
Tempo de estudo 0,0958 0,0001 0,1025 0,0001 0,0798 0,0001 
Experiência 0,0516 0,0001 0,0540 0,0001 0,0459 0,0001 
Experiência * experiência -0,0008 0,0000 -0,0008 0,0000 -0,0007 0,0000 

Masculino 0,3119 0,0006 0,3167 0,0008 0,2836 0,0009 
Multinacionais 0,3144 0,0045 0,2286 0,0008 0,3504 0,0045 
Exportadoras 0,2212 0,0006 - - - - 

Multinacionais exportadoras -0,0726 0,0045 - - - - 
Extração de carvão mineral 0,7601 0,0088 0,2662 0,0624 0,7204 0,0091 
Extração de petróleo e serviços  0,9340 0,0095 0,6016 0,0540 0,9788 0,0098 
Extração de minerais metálicos 0,7923 0,0035 0,7735 0,0040 0,5997 0,0082 

Extração minerais não-metálicos 0,3185 0,0029 0,2680 0,0061 0,3057 0,0035 
Produtos alimentícios e bebidas 0,2771 0,0015 0,2787 0,0021 0,2903 0,0022 
Produtos de fumo -0,0191 0,0030 0,0180 0,0034 0,1646 0,0133 

Têxteis 0,1626 0,0018 0,1702 0,0024 0,1897 0,0028 
Vestuário e acessórios 0,1440 0,0018 0,2255 0,0027 0,0929 0,0025 
Couros e calçados 0,0144 0,0019 0,0534 0,0024 -0,0085 0,0030 

Papel e celulose 0,3790 0,0020 0,4481 0,0027 0,2875 0,0031 
Editorial e gráfica 0,5020 0,0020 0,4927 0,0032 0,5079 0,0027 
Derivados de petróleo 0,5818 0,0021 0,8180 0,0030 0,3481 0,0029 
Química 0,4439 0,0018 0,5096 0,0024 0,3208 0,0028 

Borracha e plástico 0,2835 0,0018 0,3342 0,0025 0,2382 0,0027 
Minerais não-metálicos 0,2239 0,0018 0,2925 0,0028 0,1736 0,0025 
Metalurgia básica 0,5180 0,0020 0,5636 0,0025 0,3531 0,0037 

Produtos de metal 0,3648 0,0018 0,3799 0,0025 0,3412 0,0026 
Máquinas e equipamentos 0,3472 0,0018 0,3504 0,0023 0,4142 0,0028 
Máquinas de escritório 
informática 

0,4625 0,0044 0,4999 0,0057 0,4405 0,0068 

Material elétrico 0,3213 0,0020 0,3581 0,0026 0,2815 0,0034 
Material eletrônico 0,4096 0,0025 0,4506 0,0030 0,3940 0,0053 
Equip. médico-hosp. e ópticos 0,2143 0,0029 0,2430 0,0036 0,2025 0,0052 

Veículos 0,4532 0,0018 0,5221 0,0024 0,2812 0,0034 
Outros equip. transportes 0,4503 0,0030 0,5170 0,0040 0,4008 0,0047 
Móveis e ind. diversas 0,1047 0,0018 0,1512 0,0026 0,0579 0,0026 
Reciclagem 0,2191 0,0085 0,3179 0,0114 0,0952 0,0126 
 
 
 

N = 5.090.046 
F = 122129 

R2ajustado = 0,62 

N = 2.993.999 
F = 84396 

R2ajustado = 0,65 

N = 2.096.047 
F = 29554 

R2ajustado = 0,48 
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Esses resultados mostram que os trabalhadores das firmas exportadoras
são mais bem remunerados do que os trabalhadores das firmas não-exportado-
ras, e que a força de trabalho entre os dois grupos tem diferentes atributos
produtivos. Essas constatações remetem à seguinte questão: o diferencial de
salários entre as firmas exportadoras e não-exportadoras pode ser explicado
integralmente pelas diferenças nas características dos trabalhadores emprega-
dos em uma ou outra firma, pela diferença entre os setores industriais, ou pela
diferença entre as UFs onde estão esses trabalhadores?

Para responder essa pergunta, uma equação de salário é apresentada na
Tabela 9. As variáveis explicativas da remuneração (R$/hora) do trabalhador são
a região onde o trabalhador está empregado (dummies por UF), o setor industrial
onde ele trabalha (dummy por divisão da CNAE) e as características individuais
do trabalhador mensurada em anos de escolaridade, anos de experiência, meses
de permanência no emprego, dummy para o gênero masculino e dummies para a
ocupação do trabalhador na firma. Além dessas variáveis explicativas, foram co-
locadas dummies que representam se a origem do capital é multinacional e se a
firma é exportadora. Foram estimadas também duas outras equações de salário:
uma específica para as exportadoras e outra para não-exportadoras.

O resultado especialmente relevante a ser observado na Tabela 5 é que as
empresas que exportam geram postos de trabalhos melhor remunerados. Com-
parando-se trabalhadores similares, há um diferencial positivo de 24,7% nos
salários pagos pelas firmas exportadoras. O parâmetro da variável dummy, que
identifica se a firma é exportadora, é significativo do ponto de vista estatístico
e tem sinal positivo. Esse resultado indica que as características do indivíduo –
sua ocupação na firma, a região e o setor industrial onde trabalha, bem como
sua ligação empregatícia a uma empresa de capital multinacional6 – não são
suficientes para retirar todo o poder explicativo de uma variável que identifica
se o trabalhador está empregado em uma firma que exporta. Existem caracte-

6. A equação de salários mostra que as firmas multinacionais pagam prêmio salarial de 37%, o que sugere que há características vinculadas
a essas firmas que as tornam mais produtivas do que as firmas brasileiras e/ou que elas extraem quase-rendas e as dividem com seus
trabalhadores. Uma possível explicação para essa diferença pode ser atribuída às características dos setores tradables e non-tradables.
Nos setores tradables, a abertura comercial e o câmbio valorizado no período em análise levaram as firmas de capital doméstico a
promoverem reestruturação para se adequarem à competição com os produtos importados. No caso dos setores non-tradables, as
barreiras naturais ao comércio permitem a sobrevivência das firmas de capital nacional menos eficientes, o que amplia o gap de produ-
tividade com as firmas mais eficientes do mercado internacional, como no caso das multinacionais. Uma segunda possível explicação para
o diferencial de salário entre as multinacionais do setor exportador e não-exportador encontra-se nas vantagens competitivas dessas
firmas vis-à-vis as firmas domésticas. As firmas multinacionais explorariam vantagens locacionais sobre as firmas domésticas e, dessa
maneira, quando o produto fosse tradable, esperar-se-ia que explorassem as vantagens comparativas dos países onde elas têm suas
plantas. A abundância de mão-de-obra faria com que as multinacionais produzissem no Brasil bens intensivos em trabalho e, nas plantas
dos países desenvolvidos, bens intensivos em capital. Nos setores onde há risco moral de transação dos ativos específicos da firma
multinacional – por exemplo, segredo industrial e/ou marca de mercado –, esperar-se-ia que a firma internalizasse a produção no mercado
doméstico independentemente da intensidade do uso dos fatores dos produtos gerados. Nesse caso, o ativo tangível ou intangível
internalizado no mercado doméstico na firma multinacional permitiria um adicional de produtividade que seria repassado aos salários dos
trabalhadores, impulsionando para cima o salário pago nessas firmas.
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rísticas das firmas exportadoras que as diferenciam em relação às demais que
não estão presentes na equação de salário que poderiam explicar um diferenci-
al de 24,7% de salário pago a mais nas firmas exportadoras em relação às
firmas não-exportadoras.

É plausível acreditar que essas características estariam fortemente associ-
adas a algum diferencial de produtividade do trabalho, de forma que justifi-
casse o fato de que um trabalhador de uma firma exportadora, com iguais
características individuais de um trabalhador de uma firma não-exportadora,
na mesma ocupação dentro da firma, na mesma região e na mesma indústria,
ganhe um salário superior. Esse diferencial pode resultar de variáveis omitidas
que contribuem para a maior produtividade do trabalho, não foram observa-
das diretamente nessa equação de salários e estariam associadas aos
determinantes das exportações das firmas. As variáveis omitidas podem estar
associadas a pelo menos três de fatores.

O primeiro fator é o mecanismo de salários de eficiência. Para aumentar
a eficiência e competir no mercado internacional, as firmas exportadoras ado-
tariam esquemas de salários de eficiência visando, de um lado, aumentar a
produtividade e, de outro, reduzir custos. A teoria do salário de eficiência
baseia-se na hipótese de que o custo de monitoramento pode ser muito eleva-
do nas firmas maiores e/ou nas firmas que operam com tecnologias mais sofis-
ticadas, e que a rotatividade e o treinamento são custosos para a firma. É
plausível acreditar que as firmas que exportam têm mais incentivos para
implementar mecanismos de salário de eficiência pois, como demonstrado
inicialmente, há evidência de que, quando comparadas as firmas exportadoras
com as não-exportadoras, as exportadoras são maiores e operam com tecnologias
mais sofisticadas, uma vez que seus trabalhadores são mais escolarizados e per-
manecem mais tempo empregados. A evidência de que as exportadoras estão
fazendo uso de mecanismos de salário de eficiência é também corroborada
pelos resultados encontrados na equação de salário para as firmas exportadoras
e para as firmas não-exportadoras. Comparando-se as duas equações, é possível
observar que o parâmetro da variável tempo de estudo e experiência é maior na
equação das firmas que exportam do que das firmas que não exportam. Signi-
fica que as firmas exportadoras valorizam mais a qualificação e a experiência da
mão-de-obra do que as demais firmas.

A segunda possível fonte de explicação refere-se aos fatores organizacionais
e/ou culturais da firma. Na medida em que as firmas exportadoras estão mais
expostas à competição internacional, elas absorveriam externalidades positivas
e também estariam mais incentivadas a organizar sua produção, de maneira a
se tornarem relativamente mais eficientes, dados os recursos de que dispõem.
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A exposição à competição tenderia, pois, a criar ou fomentar uma cultura
gerencial mais sofisticada que atenderia aos requerimentos de custo e qualida-
de para competir no mercado mundial.

Salário de eficiência ou fatores organizacionais e culturais não esgotariam
os motivos pelos quais as firmas exportadoras pagariam salários mais elevados.
Esse e outros fatores de maior ou de menor intensidade poderiam contribuir
para melhoria na eficiência dessas firmas. Se as firmas acessam o mesmo mer-
cado de fatores de produção, uma parte do diferencial de produtividade das
firmas exportadoras e não-exportadoras estaria vinculada à diferença na efici-
ência técnica da firma, ou seja, na capacidade diferencial de as firmas conse-
guirem produzir o máximo possível, dada uma quantidade de insumos.

Nesse sentido, a terceira variável omitida na equação de salários que po-
deria explicar o diferencial de salários estaria associada aos padrões de concor-
rência monopolística vinculados a possíveis ganhos de eficiência na produção
das firmas exportadoras em relação às não-exportadoras. Ou seja, o diferencial
de salários das firmas exportadoras pode, ainda, ser explicado por dinâmicas
produtivas internas à firma, como conteúdo tecnológico e esforços para reali-
zar inovação tecnológica. Essa hipótese é corroborada pela evidência de que a
inovação tecnológica é um dos fatores que influenciam o desempenho exporta-
dor das firmas industriais brasileiras, conforme descrito na seção anterior.

6 A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS É
POSITIVA PARA SEU CRESCIMENTO E PARA SALÁRIOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO

Segundo dados do Bacen, para 2003, havia US$ 82,7 bilhões de capitais de
nacionalidade brasileira em outros países. Os investimentos diretos brasilei-
ros, ou seja, as participações acionárias em empresas acima de 10% e os em-
préstimos intercompanhias, somavam US$ 54,9 bilhões. Desse total, as firmas
industriais brasileiras foram responsáveis por US$ 13,7 bilhões de investi-
mento direto externo (ID).

A internacionalização de empresas brasileiras tem sido preocupação re-
corrente por parte de governantes e do setor privado. Grande parte da discus-
são reside na avaliação de que uma boa parcela do comércio internacional se dá
intrafirma e, dessa forma, o desempenho exportador de um país tende a ser
positivamente influenciado quando suas firmas estabelecem subsidiárias no
exterior. A subsidiária pode contribuir com o desempenho exportador da fir-
ma por exercer diversas funções, tais como acessar canais de comercialização,
adaptar os produtos à demanda de mercados específicos, criar mercados, acessar
recursos financeiros mais baratos, apropriar tecnologias não disponíveis no
mercado doméstico etc. Se, por um lado, há potenciais que podem ser realiza-
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dos com a melhoria no desempenho exportador das firmas via
internacionalização, por outro existe algum receio de que a internacionalização
das firmas brasileiras poderia gerar empregos em outros países em detrimento
de empregos que seriam gerados no território nacional. Esses são os dois pon-
tos centrais do debate sobre internacionalização das firmas brasileiras.

Arbix, Salerno e De Negri (2005a) demonstraram que a internacionalização
da firma brasileira com foco na inovação tecnológica7 afeta positivamente seu
desempenho exportador. Verificaram que as empresas internacionalizadas com
foco na inovação remuneram melhor a mão-de-obra, empregam pessoal com
maior escolaridade e, portanto, geram empregos de melhor qualidade. Além
disso, as empresas internacionalizadas apresentam maior percentual de dispên-
dio em treinamento de mão-de-obra relativamente ao faturamento, o que im-
pulsionaria, de alguma forma, a qualificação da mão-de-obra doméstica.

A Tabela 10 mostra os indicadores médios das firmas industriais no Bra-
sil, classificadas de acordo com a propriedade do capital e sua presença no
exterior através de ID. Grosso modo, pode ser visto que as firmas brasileiras com
ID e as transnacionais remuneram melhor a mão-de-obra, empregam traba-
lhadores mais qualificados e é maior também o tempo de permanência no
emprego em comparação com as firmas brasileiras sem ID. A remuneração
média mensal do pessoal ocupado nas firmas brasileiras com investimento no
exterior é de R$ 1.318,4, muito superior aos R$ 505,6 mensais pagos ao
pessoal ocupado nas firmas brasileiras sem investimento no exterior.

TABELA 10
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS DAS FIRMAS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA – 2000

Fontes: Pintec e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transforma-
ção dos dados obtidos nas fontes.

A escolaridade média do pessoal empregado nas firmas brasileiras com
investimento no exterior é de 9,13 anos, muito superior aos 7,10 anos do
pessoal ocupado nas firmas brasileiras que não investem no exterior. O tempo
médio de permanência do trabalhador também é significativamente mais alto.
Nas firmas brasileiras com ID é de 67,3 meses e nas firmas brasileiras sem ID
é de 37,7 meses. É plausível acreditar que as firmas brasileiras com investi-

7. Ou seja, aquela firma cuja principal fonte de informação para inovação advém de uma unidade do grupo no exterior.

Firmas Número de 
firmas 

Número de 
firmas (%) 

Remuneração 
(R$/mês) 

Escolaridade 
(anos) 

Tempo de emprego 
(meses) 

Brasileiras sem ID 70.097 97,4 505,6 7,10 37,7 

Brasileiras com ID 297 0,4 1.318,4 9,13 67,3 

Transnacionais 1.611 2,2 1.592,3 9,83 57,2 

Total  72.005 100 - - - 
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mento no exterior, além de realizarem treinamento da mão-de-obra de forma
mais intensa do que a média das demais firmas brasileiras, devem também,
muito provavelmente, aproveitar externalidades geradas pelo contato da firma
– e conseqüentemente, de seus trabalhadores – com o ambiente internacional.

Além da qualidade superior do posto de trabalho gerado pelas firmas
brasileiras internacionalizadas (com ID) relativamente às não-internacionali-
zadas, há evidências de que a inovação tecnológica está positivamente relacio-
nada ao crescimento da firma. Firmas que promovem a abertura de mercados
no exterior via ID teriam maior potencial de expansão e crescimento, pois a
internacionalização gera mecanismos de retroalimentação da sua capacitação
tecnológica, uma vez que as unidades da empresa no exterior servem como
janelas tecnológicas. Assim, o crescimento da firma aumentaria o potencial de
geração de empregos, e não é razoável o argumento linear de que o ID das
firmas industriais brasileiras estaria gerando empregos no exterior em detri-
mento do emprego doméstico.

Deve-se levar em conta que a qualidade dos postos de trabalho gerados
no setor exportador depende, como mostrado na seção anterior, da inserção do
Brasil no comércio de bens de maior valor agregado, mediante os quais as
firmas obtêm preço-prêmio nas exportações. Arbix, Salerno e De Negri (2005b)
confirmaram a hipótese de que há um elo entre a inovação tecnológica, a
internacionalização das firmas industriais brasileiras e a obtenção de preço-
prêmio nas exportações. Os resultados desses autores mostram que além da
escala de produção obtida pelas firmas nas indústrias nas quais o Brasil tem
vantagens comparativas, há evidências de que a inovação tecnológica de pro-
duto novo para o mercado é positivamente e fortemente correlacionada com a
internacionalização da produção da empresa. Segundo os autores, o elo existe
porque a inovação tecnológica produz ativos específicos que possibilitam a
internacionalização da firma. Essa internacionalização, por sua vez, contribui
positivamente para a firma obter preço-prêmio nas suas exportações. Há tam-
bém um mecanismo de retroalimentação: a internacionalização favorece a ino-
vação e a inovação aumenta a possibilidade de obtenção de preço-prêmio em
relação aos demais exportadores.

As firmas brasileiras podem, entretanto, estar presentes no contexto in-
ternacional de forma mais frouxa, uma vez que dispõem de diversos caminhos
para obter, no exterior, as informações necessárias à inovação tecnológica: par-
ticipando de eventos, comprando informações de centros de pesquisa, contra-
tando consultoria etc. Outros caminhos para obter no exterior as fontes para
inovação são relevantes para a obtenção de preço-prêmio nas exportações? Par-
ticipar de um grupo empresarial com empresa no exterior é a melhor ou a
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única forma de a firma obter preço-prêmio nas exportações? Arbix, Salerno e
De Negri (2005b) responderam essas questões. Segundo esses autores, as de-
mais fontes de informação no exterior, que não a participação em um grupo
empresarial internacionalizado, não são significativas do ponto de vista esta-
tístico, ou então, são pouco importantes para a firma obter preços-prêmio nos
seus bens exportados.

Esses resultados são especialmente relevantes porque demonstram que a
internacionalização das firmas exerce a função de elo entre a inovação tecnológica
e a obtenção de preço-prêmio nas exportações das firmas industriais brasilei-
ras. Preço-prêmio significa maior valor agregado às exportações e melhor in-
serção do Brasil no comércio internacional. A internacionalização é, nesse
sentido, um dos caminhos para fortalecimento, crescimento, inovação e dife-
renciação de produto das firmas industriais brasileiras com impactos positivos
sobre a geração de emprego.

7 SÍNTESE

Este trabalho analisa a geração de emprego nas firmas industriais de acordo
com sua estratégia competitiva, inserção no comércio internacional e
internacionalização via investimento no exterior.

Na indústria brasileira existem diferentes estratégias competitivas das fir-
mas que, grosso modo, podem ser separadas entre as que competem por preço e
as que competem por diferenciação de produto. A estratégia de diferenciação
de produto via inovação tecnológica é aquela mais promissora para os empre-
gados, para a empresa e para o país. As firmas podem, portanto, ser classifica-
das como firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em
produtos padronizados e firmas que não diferenciam e têm produtividade menor.

O trabalho mostra que há um prêmio salarial resultante da atividade de
inovação e diferenciação de produto das firmas na indústria brasileira. Se as
firmas forem exatamente iguais, exceto pelo fato de apresentarem diferentes es-
tratégias competitivas, as firmas que inovam e diferenciam produtos pagam 35%
a mais de salários do que as que não diferenciam e têm produtividade menor, e
18% a mais do que as firmas especializadas em produtos padronizados. Foi
encontrado também que há um diferencial positivo de 24,7% nos salários pagos
pelas firmas exportadoras quando comparado com as não-exportadoras.

Apesar de o Brasil estar fortemente inserido nos mercados internacionais
de commodities e de bens de menor conteúdo tecnológico, foram encontradas
evidências de que a indústria brasileira é capaz de inserir-se nos mercados
internacionais de maior valor agregado via inovação tecnológica. A
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internacionalização de empresas brasileiras via investimento no exterior é uma
das possibilidades para aumentar o valor agregado das exportações, pois esses
investimentos estão positivamente correlacionados com o desempenho expor-
tador da firma e com o valor agregado nas exportações.

As empresas internacionalizadas remuneram melhor a mão-de-obra, em-
pregam pessoal com maior escolaridade e, portanto, geram empregos de me-
lhor qualidade. Além disso, as empresas internacionalizadas apresentam maior
porcentual de dispêndio em treinamento de mão-de-obra em relação ao
faturamento, o que impulsionaria de alguma forma a qualificação da mão-de-
obra doméstica. A internacionalização favorece também a troca de conheci-
mentos da firma e dos seus empregados com o exterior, impulsionando ainda
mais a qualificação da mão-de-obra no Brasil. Além da qualidade superior do
posto de trabalho gerado pelas firmas brasileiras internacionalizadas relativa-
mente às não-internacionalizadas, há evidências de que a internacionalização
favorece a inovação tecnológica e que a inovação tecnológica está positivamen-
te relacionada ao crescimento da firma. O crescimento da firma aumentaria o
potencial de geração de empregos e, portanto, não é razoável o argumento de
que o investimento no exterior das firmas industriais brasileiras estaria geran-
do empregos no exterior em detrimento do emprego no Brasil.

As evidências aqui encontradas mostram que firmas que competem por
inovação e diferenciação de produto, que exportam e se internacionalizam via
investimentos no exterior remuneram melhor a mão-de-obra ocupada e geram
postos de trabalho de melhor qualidade. Essas evidências sugerem fortemente
que políticas que incentivem as firmas a inovar e diferenciar produtos, a expor-
tar e a internacionalizar-se, como no caso da PITCE, muito provavelmente
terão efeitos positivos para salários e geração de postos de trabalho de melhor
qualidade. Se tal assertiva pode ser encontrada em boa parte da literatura teó-
rica específica, temos aqui uma forte evidência empírica de que tal efeito tem
se dado no caso brasileiro.
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ANEXO

TABELA A1
MÉDIA SALARIAL DA INDÚSTRIA BRASILEIRA POR UF – 2000

Fontes: Pintec e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transforma-
ção dos dados obtidos nas fontes.

TABELA A2
FORMAÇÃO DOS SALÁRIOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA: MODELO DE REGRESSÃO
OLS – 2000
[variável dependente: r$/hora (todas as variáveis estão em logaritmo neperiano)]

Fontes: Pintec e PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transforma-
ção dos dados obtidos nas fontes
Obs.: Dummies por CBO a 1 dígito, por CNAE a 2 dígitos e por UFs não-reportadas.
a O teste linear sobre B é dado por Onde b

12
 é o coeficiente inovadora de produto novo para o mercado; e b

13,
 inovadora.

*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

 Coeficiente t 

Intercepto -8,50*** -167,73 
Tempo de emprego 0,09*** 343,12 
Tempo de estudo 0,24*** 429,7 

Sexo feminino -0,27*** -142,5 
Idade  4,86*** 208,26 
Idade2  -0,61*** -181,87 

Rotatividade -0,04*** -100,96 
Firmas que inovam e diferenciam produtos 0,33*** 221,2 
Firmas especializadas em produtos padronizados 0,17*** 155,89 

Gastos em máquinas e equipamentos sobre receita líquida de vendas 0,004*** 49,79 
Gastos em P&D sobre receita líquida interna 0,094*** 126,82 
Gastos em P&D sobre receita líquida interna ao cubo -0,0001*** -143,48 
Multinacionais 0,13*** 56,36 

Sexo feminino nas firmas que inovam e diferenciam produtos 0,0001n.s. 0,48 
Sexo feminino nas firmas especializadas em produtos padronizados -0,0006*** -2,98 
Sexo feminino nas multinacionais -0,028*** -5,95 

R2 ajustado 0,57  
Estatística-F 28108  
Prob (estatística-F)  <0.0001  
Teste linear sobre Ba (estatística-F)  17272  

Teste Linear sobre B (valor-p) <0.0001  

 

Estado Média C.V. (%) Estado Média C.V. (%) Estado Média C.V. (%) 
RO 1,89 103 CE 2,11 171 RJ 6 185 
AC 1,85 120 RN 2,56 194 SP 6,28 123 
AM 4,71 135 PB 2,04 143 PR 3,65 142 
RR 2,46 142 PE 2,98 155 SC 3,23 122 
PA 2,85 142 AL 1,83 166 RS 3,35 133 
AP 2,71 136 SE 3,96 168 MS 2,38 117 
TO 2,48 150 BA 5,2 155 MT 2,35 123 
MA 2,92 140 MG 3,76 181 GO 2,69 142 
PI 1,6 137 ES 4,36 136 DF 5,65 159 
Brasil 4,59 150 - - - - - - 

 





CAPÍTULO 4

DETERMINANTES DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DAS FIRMAS
BRASILEIRAS: QUAL A INFLUÊNCIA DO PERFIL DA MÃO-DE-OBRA?1

Fernanda De Negri

1 INTRODUÇÃO

Os países em desenvolvimento são comumente caracterizados como
technological followers: por não estarem na fronteira tecnológica, há um “hiato
tecnológico” entre eles e os países desenvolvidos, o que implica importantes
conseqüências sobre a capacidade de crescimento e progresso tecnológico dos
primeiros. Segundo alguns modelos de comércio internacional (modelos nor-
te-sul), as diferenças na especialização internacional desses países, nos salários
e, conseqüentemente, em sua renda per capita, se devem ao fato de o norte ser
inovador e o sul (países em desenvolvimento), imitador. Nesse sentido, a pos-
sibilidade de redução do hiato tecnológico e de aproximação entre os dois
grupos de países está assentada no aumento da taxa de difusão de tecnologias
do norte para o sul, ou seja, da velocidade com que o sul poderia incorporar e
imitar as inovações tecnológicas produzidas nos países desenvolvidos.

Assim, quanto mais rápida e eficiente for a transferência de tecnologia dos
países desenvolvidos para os em desenvolvimento, mais rápido se reduzirá o
hiato tecnológico entre ambos. Existe, entretanto, uma série de fatores que de-
vem ser considerados ao se avaliar a possibilidade de catching up, ou de aproxi-
mação tecnológica dos países em desenvolvimento em relação aos desenvolvidos.
Um desses fatores está no que Abramovitz (1986) chamou de social capability.
Essa capacidade social estaria relacionada com a infra-estrutura econômica e
social de cada país: o nível educacional ou a competência técnica, o sistema
educacional, as instituições políticas, comerciais, industriais e financeiras.

Do ponto de vista microeconômico pode-se partir do pressuposto, no âmbi-
to desse debate, de que as firmas dos países em desenvolvimento também não se
encontram na fronteira tecnológica. Sendo assim, sua capacidade de progresso
técnico estaria fortemente condicionada à capacidade de explorar os conhecimen-
tos tecnológicos produzidos pelas firmas dos países desenvolvidos. Assim como a
capacidade social representaria um condicionante importante na possibilidade de
redução do hiato tecnológico entre os países, a capacidade de aprendizado da

1. A autora agradece a colaboração da equipe de estatística do IPEA, particularmente de Fernando Freitas.
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firma também deve ser um fator importante para que ela possa incorporar ao seu
processo produtivo novas tecnologias advindas de outras firmas ou países.

Ou seja, para que haja transferência de tecnologia de uma firma para
outra, não basta a existência de canais de transferência, é preciso que a firma
tenha capacidade de absorver a tecnologia desenvolvida externamente.

Cohen e Levinthal (1990) conceituam a capacidade de absorção como a
habilidade de reconhecer o valor de um novo conhecimento, assimilá-lo e
aplicá-lo a fins comerciais – e argumentam que essa capacidade é fundamental
para o desempenho inovativo da firma. Para eles, essa capacidade é cumulativa
e depende de uma série de características das firmas, relacionadas às habilida-
des individuais dos seus funcionários, a sua forma de organização interna e a
seus investimentos prévios em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

O objetivo deste trabalho é, portanto, avaliar os fatores que influenciam
a capacidade de absorção de novos conhecimentos pelas firmas brasileiras. Par-
ticularmente, busca-se avaliar a importância do perfil da mão-de-obra e do
esforço tecnológico da firma na sua capacidade de aprendizado. A próxima
seção explicita o conceito de capacidade de absorção, os principais fatores que
a influenciam, bem como as informações utilizadas para o tratamento empírico.
A terceira seção contém os resultados da análise empírica e da estimação de
modelos econométricos para a capacidade de absorção. As conclusões são apre-
sentadas na quarta e última seção.

2 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: CONCEITO E DETERMINANTES

O conceito de capacidade de absorção foi definido, em texto clássico de Cohen
e Levinthal (1990), como a habilidade de reconhecer o valor de um novo
conhecimento, assimilá-lo e aplicá-lo a fins comerciais. Para os autores, essa
capacidade de avaliar e utilizar o conhecimento exterior à firma é, em grande
medida, função das capacidades ou do nível de conhecimento prévio da firma
e pode ser desenvolvida como um subproduto dos investimentos em P&D ou
das próprias operações produtivas das firmas (learning by doing).

A capacidade de absorção ou de aprendizado é um dos elementos funda-
mentais para o desempenho tecnológico das firmas e para que elas possam se
apropriar de eventuais transbordamentos de tecnologia das mais diversas fontes.

“Organizations with higher levels of absorptive capacity will tend to be more proactive,
exploiting opportunities present in the environment, independent of current
performance. Alternatively, organizations that have a modest absorptive capacity will
tend to be reactive, searching for new alternatives in response to failure on some
performance criterion that is not defined in terms of technical change per se (e.g.,
profitability, market share etc.)”(Cohen e Levinthal,1990).
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A fim de avaliar quais as características das firmas com maior capacidade
de absorção, este trabalho utilizou como fonte principal os micro-dados da
Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec).1

A Pintec contém informações sobre as características básicas da firma,
como número de funcionários e faturamento e, especialmente, informações
relacionadas a suas atividades tecnológicas e inovativas. Assim, sabe-se se a
firma implementou algum tipo de inovação no período de abrangência da
pesquisa, qual foi o seu esforço para realizar essa inovação e quais os resultados
do processo inovativo. No que diz respeito ao esforço para inovar, a pesquisa
aborda o total de gastos em P&D empreendido pela firma, as fontes de infor-
mação utilizadas para tal, se esses esforços são contínuos ou ocasionais, entre
outras características.2

Às informações da Pintec foram incorporadas outras bases de dados. Par-
ticularmente, a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do
Trabalho, foi a fonte para as características específicas do trabalhador, como
escolaridade, tempo de emprego na firma, idade e experiência profissional.

A forma de mensurar a capacidade de absorção é uma das primeiras e
principais questões metodológicas do trabalho. Como já vimos, ela é definida
como a capacidade de reconhecer, assimilar e aplicar um novo conhecimento
para fins comerciais. Evidentemente, essa capacidade é um tanto subjetiva e,
para mensurá-la, será preciso utilizar uma variável capaz de indicar se a firma
possui ou não essa capacidade. Em linha com o procedimento adotado por
Schmidt (2002), a partir da pesquisa de inovação tecnológica alemã (Community
Innovation Survey), utilizaremos como indicador da capacidade de absorção a
utilização, pela firma, de fontes externas de informação para a inovação.

Nesse sentido, o primeiro recorte que faremos é que apenas as firmas
inovadoras ou que têm projetos de inovação em andamento possuem algum
grau de capacidade de absorção. Isso se justifica em virtude de o conceito de
capacidade de absorção estar relacionado com a aplicação do conhecimento
adquirido para fins comerciais, ou seja, em algum tipo de inovação tecnológica.
Uma das questões da Pintec diz respeito à importância atribuída pela firma
inovadora às fontes de informação utilizadas para realizar a inovação. Assim,
estamos considerando como empresas com capacidade de absorção apenas as

1. A Pintec é composta de uma amostra de aproximadamente 10 mil firmas e é representativa de todas as firmas industriais com mais de
dez funcionários. Segundo a pesquisa existiam cerca de 72 mil firmas com essas características na indústria brasileira, em 2000, e
aproximadamente 80 mil em 2003.

2. Para mais detalhes, ver a publicação da pesquisa, disponível em http://www.ibge.gov.br
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inovadoras que utilizaram fontes externas de informação, ou seja, adquiriram
conhecimentos de outras fontes, que não a própria firma. A intuição subjacente
ao uso dessa variável é que se um firma é capaz de inovar a partir de fontes de
informação que lhe são externas, significa que ela tem alguma capacidade de
absorver conhecimentos dessas fontes. Uma limitação dessa variável é que é
possível pensar em firmas que, pelas mais diversas razões, não realizaram ne-
nhum tipo de inovação naquele período, mas que, a despeito disso, possuem
capacidade de absorver conhecimentos externos. Outra limitação da variável é
que se trata de uma variável binária: ter ou não utilizado o conhecimento
externo, o que implica ter ou não capacidade de absorção. Essa é uma limita-
ção porque as firmas devem possuir diferentes graus de capacidade de absor-
ção, o que tornaria mais adequado o uso de uma variável discreta.

No entanto, este trabalho propõe a utilização de vários tipos de modelos
probabilísticos, cuja variável dependente é a firma ter ou não utilizado fontes
externas de informação para a inovação. Essa probabilidade seria explicada
pelos fatores considerados determinantes da capacidade de absorção da firma e
as probabilidades estimadas a partir do modelo consistiriam num indicador
mais preciso da capacidade de absorção da firma.

Outra consideração importante: no questionário da Pintec, as firmas atri-
buem o grau de importância – alta, média ou baixa ou não relevante – a cada
uma das fontes de informação utilizadas, a saber: a) outra empresa do grupo;
b) fornecedores de máquinas, equipamentos etc; c) clientes ou consumidores;
d ) concorrentes; e) empresas de consultoria e consultores independentes; f )
universidades e institutos de pesquisa; g) centros de capacitação profissional e
assistência técnica; h) instituições de testes, ensaios e certificações; i) aquisição
de licenças, patentes e know how; j) conferências, encontros e publicações
especializadas; k) feiras e exposições; e l ) redes de informações informatizadas.

Em primeiro lugar, este trabalho só considerará possuidoras de capacida-
de de absorção as firmas que declararam que a fonte de informação tem um
grau elevado de importância para a realização da inovação. Em segundo lugar,
nem todas as fontes de informação serão consideradas. Participações em feiras
e seminários, utilização de redes de informação, consumidores, entre outros,
não são consideradas relevantes neste trabalho. A razão é a grande subjetivida-
de que envolve, por exemplo, a definição de “redes de informação
informatizadas”. Da mesma forma, os consumidores não podem ser caracteri-
zados como fontes de informação técnica, que é a relevante no caso da capaci-
dade de absorção, mas sim de informação sobre a demanda. A utilização de
fornecedores de máquinas e equipamentos também será desconsiderada, em
virtude de uma característica importante da inovação na indústria brasileira:
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grande parte das inovações feitas pelas firmas industriais são inovações de pro-
cesso, em larga medida caracterizadas simplesmente pela compra de novas
máquinas e equipamentos. Nesse caso, é de se esperar que a empresa que ino-
vou em processo atribua elevada importância aos seus fornecedores sem que,
necessariamente, haja um processo importante de transferência de conheci-
mento destes para a empresa em questão.

Assim, a variável dependente do modelo probabilístico que procurará
explicar o que determina a capacidade de absorção das firmas será uma variável
binária que assume o valor 1 quando a importância de determinadas fontes
externas de informação para a inovação for considerada alta pelas empresas
inovadoras. As fontes de informação serão agrupadas em dois conjuntos.

O primeiro relaciona-se com fontes empresariais, com o setor de atuação
ou com empresas fornecedoras de serviços tecnológicos. São elas: a) concorren-
tes; b) empresas de consultoria; e c) aquisições de licenças, patentes e know
how. A firma que atribuir alta importância para qualquer uma dessas fontes de
informação terá, na nossa definição, capacidade de absorver conhecimentos de
outras empresas.

O segundo conjunto diz respeito a fontes de informação acadêmica. Es-
sas fontes são: a) universidades e institutos de pesquisa; b) centros de capacitação
profissional e assistência técnica; e c) instituições de testes, ensaios e certificações.
Da mesma forma que no primeiro conjunto, as firmas que atribuírem alta
importância a qualquer uma dessas fontes, terá capacidade de absorver conhe-
cimentos acadêmicos.

Por fim, derivadas dessas duas categorias, duas variáveis mais gerais po-
dem ser criadas para medir a capacidade de absorção. Uma firma terá capaci-
dade de absorção caso tenha absorvido conhecimento de fontes empresariais
ou acadêmicas. Um conceito mais restrito de capacidade de absorção é defini-
la apenas para firmas que utilizaram ambas as fontes de informação: empresa-
riais e acadêmicas, ao mesmo tempo.

Quanto às variáveis explicativas da capacidade de absorção, Cohen e
Levinthal levantam vários elementos, que podem ser reunidos em três grandes
grupos: o esforço tecnológico da firma, as habilidades pessoais dos seus traba-
lhadores e as características organizacionais da empresa. Inspirado nesses au-
tores, o que este trabalho procura fazer é adaptar os conceitos desenvolvidos
por eles às informações disponíveis para o Brasil, incorporando algumas variá-
veis aos fatores determinantes da capacidade de absorção.

O primeiro grupo de fatores considerados importantes na determinação
da capacidade de absorção das firmas é o seu esforço tecnológico. Os gastos em
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P&D das firmas, por um lado, as capacitam para a realização de inovações e,
por outro, as tornam mais capazes de internalizar o conhecimento produzido
por outras fontes. Assim, espera-se que, dado o caráter cumulativo da tecnologia,
a capacidade de adquirir e aplicar conhecimentos produzidos externamente
seja maior nas firmas que possuem maior esforço tecnológico, ou seja, maiores
gastos em P&D. Dessa forma, as variáveis utilizadas para medir esse esforço
são os gastos em P&D das firmas – como proporção do seu faturamento – e o
fato de a firma realizar esforços contínuos ou ocasionais de P&D. Esta última
variável é a melhor aproximação existente na Pintec para o fato de a firma
possuir ou não um departamento de P&D.

O segundo conjunto de fatores explicativos diz respeito às características
da mão-de-obra empregada na firma. A habilidade das empresas em reconhe-
cer e assimilar novos conhecimentos decorre, em grande medida, das capaci-
dades individuais de seus trabalhadores. Cohen e Levinthal também argu-
mentam que a diversidade de formações entre as empresas pode ser um
elemento facilitador do acesso e da assimilação de conhecimentos desenvolvi-
dos externamente.

Assim, a qualificação dos profissionais é um dos fatores com influência
decisiva na capacidade da firma em absorver conhecimentos de outras fontes.
A qualificação da mão-de-obra será mensurada como a participação de funcio-
nários com nível superior no quadro de pessoal da firma.

Para medir de que forma a diversidade de formações influencia a capacida-
de inovativa e o aprendizado das firmas, calculou-se um indicador de concentra-
ção: o Hirschman-Herfindahl ou HHI. Esse indicador é comumente utilizado
como medida de concentração industrial, mas mostrou-se bastante útil neste
trabalho. Para calculá-lo, consideramos as diferentes ocupações existentes na fir-
ma, a partir da nova Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2004). O
índice consiste na soma dos quadrados das participações relativas de cada tipo
de ocupação no total de funcionários empregados pela firma. A faixa de variação
do índice é de 1 – quando todos os funcionários da empresa têm a mesma
ocupação ou quando só há um funcionário na firma – até 1/N, quando todos os
N funcionários possuem diferentes tipos de ocupação. Assim, quanto mais di-
versificado é o quadro de funcionários da firma, menor é o índice, e vice-versa.

Para verificar a importância da experiência profissional dos trabalhadores
na capacidade de absorção tecnológica das firmas, utilizamos dois indicadores.
O tempo de emprego médio dos trabalhadores na firma indica a estabilidade
desses trabalhadores e, supostamente, tem relações positivas com o desempe-
nho tecnológico da mesma. A existência de processos de aprendizado no local
de trabalho bem como de conhecimentos específicos à firma justificam a rela-
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ção entre tempo de emprego e desempenho tecnológico. Sendo assim, a maior
rotatividade da mão-de-obra é tanto menos vantajosa para a firma quanto maior
for a importância desses conhecimentos específicos e quanto maiores forem os
gastos em treinamento.

O segundo indicador é a própria experiência dos trabalhadores no mer-
cado de trabalho. Usualmente, esse indicador leva em consideração que o iní-
cio da vida escolar se dá aos sete anos e que a experiência do trabalhador no
mercado de trabalho começa assim que ele deixa a vida escolar. Portanto: expe-
riência = idade - tempo de estudo - 7.

Entretanto, trabalhadores com um grau de instrução muito baixo, por
essa fórmula, acabam tendo uma experiência profissional muito longa, come-
çando muito cedo, com nove ou dez anos. Para corrigir isso, e supondo que o
trabalhador não foi submetido ao trabalho infantil, leva-se em consideração a
idade mínima legal para o ingresso no mercado de trabalho formal. Essa idade
mínima passou de 14 para 16 anos em 1998 (12 para 14 anos na condição de
aprendiz). Portanto, a correção aplicada consiste em calcular a experiência do
trabalhador no mercado de trabalho pela fórmula acima, corrigindo o valor
para que essa experiência não ultrapasse o limite da idade mínima para o tra-
balho formal: 14 anos.

Um último indicador sobre o perfil da mão-de-obra empregada na firma
está relacionado com o fato de a firma ter ou não contratado trabalhadores
provenientes de empresas multinacionais em categorias de ocupação
selecionadas no período 1996-2000. Esta variável, criada por Araújo e Men-
donça (ver Capítulo 9 deste livro), foi utilizada para verificar a existência de
transbordamentos tecnológicos provenientes da mobilidade de trabalhadores
entre empresas estrangeiras e domésticas, dado que as primeiras são mais pro-
dutivas e mais avançadas tecnologicamente. O contato desses trabalhadores
com técnicas produtivas e de gestão mais avançadas pode se constituir em um
diferencial importante na sua qualificação e experiência profissional.

Utilizou-se como base para a análise, a Pintec referente ao período 1998-
2000. Com ela foi estimada uma série de modelos probabilísticos que buscam
avaliar quais os principais fatores explicativos da capacidade de absorção nas
firmas brasileiras. Todas as variáveis explicativas relativas ao perfil da mão-de-
obra utilizadas nos modelos são defasadas para evitar possíveis problemas de
endogeneidade. Esses problemas podem surgir em virtude de dois fatores: em
primeiro lugar, o perfil da mão-de-obra pode afetar o desempenho tecnológico
das firmas; em segundo lugar, o fato de uma firma ter inovado pode modificar
sua demanda por mão-de-obra, na direção de trabalhadores mais qualificados
(ver Capítulo 11 deste livro). Assim, as variáveis relativas ao perfil da mão-de-
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obra se referem ao ano de 1997, um ano antes do início da abrangência da
Pintec. Em relação às demais variáveis explicativas – relacionadas com o esfor-
ço tecnológico e com as mudanças organizacionais das firmas – não foi possível
utilizar a defasagem, dada a inexistência da Pintec antes de 2000.

A divulgação dos dados da Pintec de 2003, referente ao período 2001-
2003, permitiria uma análise adicional, com todas as variáveis defasadas, in-
clusive aquelas provenientes da própria Pintec, como gastos em P&D e mu-
danças organizacionais. Entretanto, o número de firmas presentes nas duas
pesquisas é de aproximadamente 2.000 firmas, o que reduz os graus de liber-
dade do modelo e não permite a extrapolação dos resultados para a indústria
brasileira como um todo, em virtude do viés amostral representado por essas
firmas. Assim, optou-se por considerar apenasos resultados da primeira análi-
se, com a Pintec de 2000, por acharmos que o principal problema de
endogeneidade está relacionado com o perfil da mão-de-obra e por esse ser o
aspecto fundamental a ser analisado neste artigo.

O quadro a seguir sintetiza a estrutura analítica adotada no trabalho. Os
modelos estimados foram, em primeiro lugar, um modelo Probit que estima a
probabilidade de as firmas inovarem; dado que as firmas que possuem algum
grau de capacidade de absorção – segundo o conceito adotado neste artigo –
devem, necessariamente, ter inovado, o segundo modelo traz os resultados das
probabilidades estimadas para as firmas inovadoras terem ou não utilizado
fontes externas de informação, ou seja, possuírem capacidade de absorção. As
probabilidades estimadas por esse procedimento podem ser consideradas como
uma aproximação para a capacidade de absorção tecnológica das firmas indus-
triais brasileiras.

QUADRO 1
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: DEFINIÇÃO E FATORES DETERMINANTES

Elaboração da autora

Fatores Determinantes Inovação e Capacidade de Absorção 

Usou fontes  
externas de  
informação 

Possui  
capacidade  
de absorção 

  

 
 
 

Inovou 
Não usou fontes  
externas de  
informação 

Não possui  
capacidade  
de absorção 

 
 
 

Habilidades 
individuais 

Escolaridade 
 

Tempo de emprego 
 

Experiência profissional 
 

Contratação de profissionais 
de empresas estrangeiras 
 

Diversidade de formações 
 

Gastos em treinamento    

    
 

Conhecimentos 
prévios 

Gastos em P&D/Receita 
líquida de vendas 
 

Realização de P&D contínuo 

 
Não inovou 

 
Não possui  
capacidade  
de absorção 
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3 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Esta seção apresenta, em um primeiro momento, algumas das características
mais relevantes das firmas inovadoras que utilizaram fontes externas de infor-
mação para a inovação. Estas são as firmas que possuem, no conceito adotado
neste trabalho, algum grau de capacidade de absorção. Num segundo mo-
mento, são reportados os resultados dos modelos probabilísticos estimados
para explicar o que faz com que algumas firmas tenham maior capacidade de
absorver conhecimentos de fontes externas do que outras.

Primeiramente, vejamos qual a relação entre os diversos tipos de inovação
realizados pela firma e a sua capacidade de absorção. A Pintec divide as inovações
em quatro tipos: inovações de produtos ou processos e inovações para a firma e
para o mercado. As inovações de processo vão desde a compra de máquinas e
equipamentos diferentes dos anteriormente utilizados, até mudanças no proces-
so técnico de transformação do produto. A inovação de produto abarca desde
modificações incrementais no produto fabricado pela firma, caso representem
um “aprimoramento significativo” do produto existente, até a criação, propria-
mente dita, de um novo produto tecnologicamente diferente dos anteriores. As
firmas da amostra podem ter realizado apenas uma das inovações – de produto
ou de processo –, como também podem ter realizado as duas simultaneamente.
Espera-se que uma inovação de produto mais radical tenda a induzir
concomitantemente a uma inovação de processo. Assim, firmas que inovam em
produtos e em processos devem ter introduzido inovações mais significativas do
que aquelas que inovaram apenas produtos ou apenas processos.

Em relação à abrangência, uma inovação para o mercado diz respeito à
criação de um produto ou processo que ainda não é conhecido ou comercializado
no mercado doméstico. Uma inovação para a firma, por sua vez, pode ser
considerada a adaptação de um produto ou de um processo já utilizado no
mercado brasileiro. Esse tipo de inovação está mais fortemente relacionado a
um processo de difusão tecnológica do que de inovação propriamente dita.

Quanto à capacidade de absorção, dividimos as firmas segundo a fonte de
informação utilizada para a inovação. Assim, as empresas podem ter utilizado
como fontes de informação empresas concorrentes ou de consultoria, que chama-
mos de fontes empresariais. Outro tipo de fonte de informação, as acadêmicas,
dizem respeito a universidade, centros de pesquisa e institutos de certificação.
Uma definição mais ampla de capacidade de absorção incluiria as firmas que utili-
zaram qualquer uma dessas duas fontes, enquanto que uma definição mais restrita
incluiria apenas as firmas que utilizaram ambas as fontes de informação. Estas
últimas teriam capacidade de absorver os conhecimentos produzidos tanto por
outras empresas quanto por instituições de pesquisa.
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A Tabela 1 mostra que aproximadamente 8.712 firmas – 12% das firmas
industriais e 34% das firmas inovadoras – possuem algum tipo de capacidade
de absorção tecnológica, ou de fontes empresariais ou de fontes acadêmicas.
Quando restringimos o conceito de capacidade de absorção apenas para firmas
que foram capazes de utilizar tanto fontes empresariais quanto fontes acadê-
micas, a participação delas na indústria brasileira é muito menor, apenas 2%.
A maior parte das firmas com alguma capacidade de absorção utiliza outras
empresas como fontes principais de informação para a inovação.

O número relativo de firmas que utilizaram fontes externas de informa-
ção para a inovação é bastante similar quando comparamos firmas que inovam
apenas em produto com as que inovam apenas em processo. A maior diferença
está nas empresas que inovam em produtos e processos simultaneamente. Entre
elas existe um percentual maior de firmas com capacidade de absorção (41%)
do que entre aquelas que inovam apenas produtos ou apenas processos, o que
sugere que processos de inovação mais profundos parecem requerer maior ca-
pacidade de absorção por parte das firmas inovadoras.

Uma das evidências mais interessantes da Tabela 1, entretanto, está na
relação entre capacidade de absorção e abrangência das inovações. De modo
geral, o percentual de firmas com algum tipo de capacidade de absorção é
ligeiramente superior entre as que inovam para o mercado (36%) e as que
inovam para a firma (34%). Entretanto, quando observamos as fontes prefe-
renciais de informação utilizadas, os resultados mostram que a inovação feita
para a firma, ou seja, a adaptação de produtos ou processos já existentes no
mercado nacional, requer maior capacidade de aprendizado tecnológico pro-
veniente de outras empresas. Outras empresas são utilizadas como fontes de
informação para a inovação por 27% das empresas que realizam inovações para
a própria firma e por 24% das que realizam inovações para o mercado.

A inovação para o mercado, por sua vez, parece requerer maior grau de
capacidade de absorção de fontes acadêmicas, por se tratar do desenvolvimen-
to, de fato, de um produto que ainda não existe no mercado. Entre as firmas
que inovam para o mercado, há um percentual maior de firmas com capacida-
de de absorver conhecimentos acadêmicos (20%) do que entre as firmas que
adaptam produtos já existentes no mercado nacional (12%). De fato, um
produto novo criado para o mercado possui, provavelmente, características
muito mais inovadoras do que a os produtos já existentes ou a adaptação des-
ses produtos. Como o produto novo ainda não é conhecido no mercado, seu
desenvolvimento possivelmente requer maior utilização de pesquisa de ponta,
desenvolvida pelas instituições acadêmicas.
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TABELA 1
NÚMERO E PERCENTUAL DE FIRMAS COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEGUNDO O
TIPO DE INOVAÇÃO REALIZADO – 1998-2000

Fontes: Pintec/IBGE e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autora, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Passemos a analisar agora como se diferenciam os principais fatores
determinantes da capacidade de absorção tecnológica das firmas, segundo as
fontes principais de informação utilizadas. Um dos principais fatores que
credenciam as empresas a assimilar conhecimentos de fontes externas está rela-
cionado ao seu próprio esforço tecnológico. A razão para isso é a característica
cumulativa do conhecimento científico. Em outras palavras, quanto maior é o
conhecimento prévio adquirido pela firma mediante investimentos em pes-
quisa em alguma área específica, maior é sua capacidade de absorver conheci-
mento nessa área, em um período posterior. Além disso, conhecimentos prévi-
os capacitam-na a entender e avaliar melhor a importância dos novos
desenvolvimentos tecnológicos. Não por acaso, muitos estudos utilizam o es-
forço tecnológico das firmas como uma boa aproximação para mensurar sua
capacidade de absorção.

Firmas segundo capacidade de absorção  
(utilização de fontes externas de informação para a inovação) 

Número 
Firmas segundo  

inovação tecnológica 

Fontes empresariais Fontes acadêmicas Uma ou outra 
fonte 

Ambas as 
fontes 

Total  

Total  6.713 3.426 8.712 1.428 71.995 

Não-inovadoras - - - - 46.348 
Com projetos de inovação 
incompletos 

655 380 889 146 2.960 

Inovadoras 6.059 3.046 7.823 1.281 22.687 

De processo 2.531 1.091 3.131 491 10.039 

De produto 1.064 495 1.342 217 4.529 

De produto e processo 2.464 1.460 3.350 573 8.119 

Para a firma 5.061 2.225 6.337 949 18.526 

Para o mercado 998 821 1.486 333 4.161 

Percentual 

Total  9 5 12 2 100 

Não-inovadoras 0 0 0 0 100 
Com projetos de inovação 
incompletos 

22 13 30 5 100 

Inovadoras 27 13 34 6 100 

De processo 25 11 31 5 100 

De produto 23 11 30 5 100 

De produto e processo 30 18 41 7 100 

Para a firma 27 12 34 5 100 

Para o mercado 24 20 36 8 100 

 



112 Tecnologia, Exportação e Emprego

A Tabela 2 evidencia a consistência empírica dessas afirmações. Nela estão
alguns indicadores do esforço tecnológico das firmas inovadoras da indústria
brasileira, que utilizaram ou não fontes externas de informação. Percebe-se uma
relação positiva entre a utilização dessas fontes de informação e os próprios gas-
tos em P&D realizados nas firmas, tanto internamente quanto por meio da
aquisição de P&D (P&D externo). Em média, os gastos em P&D das firmas
inovadoras que não utilizaram outras fontes de informação no período foi de
0,55% da sua receita líquida de vendas. Para as firmas com alguma capacidade
de absorção de conhecimentos externos, os gastos em P&D estão próximos à
3,2% do faturamento. Mais expressiva ainda é a distância das firmas que se
mostraram capazes de utilizar tanto fontes acadêmicas quando empresariais para
realizar a inovação. Essas firmas gastaram, em média, 8,6% do seu faturamento
em atividades de P&D, evidenciando o quanto parece ser relevante para a capa-
cidade de absorção das firmas o esforço tecnológico próprio.

TABELA 2
ESFORÇO TECNOLÓGICO E CARACTERÍSTICAS DAS FIRMAS INOVADORAS SEGUNDO
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO – 1998-2000

Fontes: Pintec/IBGE e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autora, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Outro bom indicador dos esforços tecnológicos das empresas é a realiza-
ção de atividades de P&D de forma contínua ou apenas ocasional. Empresas
que realizam continuamente atividades de P&D possivelmente contam com
um departamento próprio para essas atividades e já devem ter incorporado a
inovação tecnológica na sua rotina e na sua estratégia competitiva. Entre as
firmas inovadoras que não possuem capacidade de absorção, apenas 3% delas
realizam atividades contínuas de P&D. Enquanto isso, cerca de 16% das fir-

Capacidade de absorção 
(Utilização de fontes 

externas de informação 
para a inovação) 

Firmas sem 
capacidade  
de absorção 

Firmas que 
utilizaram  

apenas fontes 
empresariais 

Firmas que 
utilizaram apenas 
fontes acadêmicas 

Firmas que 
utilizaram 

qualquer uma  
das fontes 

Firmas que 
utilizaram 
ambas as 

fontes 
      Gastos em P&D 
interno/receita líquida de 
vendas (%) (1) 

0,36 1,43 1,39 2,18 6,06 

      Gastos em P&D 
externo/receita líquida de 
vendas (%) (2) 

0,19 0,82 0,69 1,08 2,56 

      Gastos em Treinamento para 
P&D/receita líquida de 
vendas (%) 

0,30 0,32 0,40 0,49 1,24 

      Gastos em P&D/Receita 
líquida de vendas (%) (1+2) 

0,55 2,25 2,07 3,25 8,59 

      Firmas com P&D contínuo 
(% em relação ao total) 

3 12 20 16 26 

      Receita total (R$ mil) 5.680 22.384 24.710 31.203 72.938 
      Pessoal ocupado 58 123 149 148 241 
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mas que utilizaram alguma fonte de informação para a inovação realizam ativi-
dades de P&D de forma contínua.

Quanto às demais características expressas na Tabela 2, as firmas capazes
de absorver conhecimentos produzidos externamente são, em média, maiores
e mais produtivas do que as que não utilizam fontes externas de informação
para a inovação. Esse resultado parece ser mais relevante para as firmas que
possuem os dois tipos de capacidade de absorção simultaneamente, evidenci-
ando a maior robustez desse critério de classificação.

Além do esforço tecnológico, Cohen e Levinthal (1990) enfatizam o pa-
pel das habilidades individuais dentro de uma organização como fator impor-
tante na determinação das capacidades dessa organização, especialmente a ca-
pacidade de aprendizado tecnológico. A Tabela 3 mostra algumas características
selecionadas dos trabalhadores ocupados nas firmas inovadoras, segundo sua
capacidade de absorção. A escolaridade dos trabalhadores nas firmas que utili-
zaram fontes externas de informação para a inovação é superior à daquelas sem
capacidade de absorção. Nestas últimas, cerca de 1,9% dos trabalhadores ocu-
pados possuem nível superior contra 3,4% nas firmas que utilizaram qualquer
uma das fontes de informação selecionadas.

A experiência profissional dos trabalhadores, por outro lado, não parece
apresentar diferenças significativas entre as firmas que possuem e as que não
possuem capacidade de absorver conhecimentos desenvolvidos externamente.
A despeito disso, a experiência específica do trabalhador na firma, medida
pelo tempo de emprego médio, é ligeiramente superior nas firmas com capa-
cidade de absorção em relação às que não possuem tal capacidade.

TABELA 3
CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHADORES NAS FIRMAS INDUSTRIAIS, SEGUNDO
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO – 1998-2000

Fonte: Pintec/IBGE e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autora, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Capacidade de absorção 
(Utilização de fontes externas 

de informação  
para a inovação) 

Firmas sem 
capacidade  
de absorção 

Firmas que 
utilizaram  

apenas fontes 
empresariais 

Firmas que 
utilizaram apenas 
fontes acadêmicas 

Firmas que 
utilizaram 

qualquer uma  
das fontes 

Firmas que 
utilizaram 
ambas as 

fontes 
Tempo de estudo médio 
(anos) 6,7 7,1 6,8 7,1 7,4 

      Tempo de emprego médio 
(meses) 

29,54 29,45 31,95 30,29 31,01 

      Experiência profissional 
(anos) 

16,22 15,4 16,15 15,65 15,85 

      Trabalhadores com nível 
superior em relação ao 
pessoal ocupado total (%) 

1,9% 3,4% 3,3% 3,4% 3,6% 

      Trabalhadores ocupados em 
P&D em relação ao total (%) 

0,9% 3,6% 6,9% 4,8% 6,5% 
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Além da qualificação, é relevante notar a significativa diferença na pro-
porção de trabalhadores ocupados em P&D dentro da firma. Empresas que
não utilizam fontes externas de informação possuem apenas 0,9% do seu pes-
soal ocupado em atividades de pesquisa. Nas que fazem uso dessas fontes ex-
ternas, por sua vez, esse percentual é de 4,8% e chega a 6,5% nas firmas que
utilizam tanto fontes acadêmicas quanto empresariais. Fato interessante em
relação a essa variável é que a utilização de informações acadêmicas para a
realização de inovações parece estar mais relacionada com o número maior de
pessoas envolvidas em pesquisa dentro da instituição. Firmas que utilizam esse
tipo de fonte de informação são as que mais possuem trabalhadores ocupados
em atividades de pesquisa.

Por fim, em linha com o que já teorizavam Cohen e Levinthal (1990), a
diversidade de formações e ocupações dentro da firma parece ser um elemento
importante na sua capacidade de absorção. Esse fato se evidencia por ser o
indicador HHI menor para firmas que utilizam conhecimentos externos – o
que mostra maior diversidade de ocupações dentro dessas firmas.

Antes de verificarmos como essas características, de fato, influenciam a
capacidade da firma em absorver conhecimentos externos, a Tabela 4 mostra
os fatores que explicam a maior ou menor probabilidade de as firmas serem
inovadoras. Esses resultados são relevantes na medida em que apenas as firmas
inovadoras, ou seja, as que aplicaram os conhecimentos para fins comerciais,
possuem capacidade de absorção. Na medida do possível, neste e nos modelos
que se seguem, foram utilizadas variáveis defasadas, especialmente as relativas
ao perfil da mão-de-obra, para evitar problemas de endogeneidade nos mode-
los estimados. Exceção a essa regra, na estimação da probabilidade de a firma
ser inovadora, é a variável que capta os gastos em treinamento realizados pela
firma. A razão é que essa variável só existe a partir de duas fontes. Na Pintec,
ela abrange o período 1998-2000, simultânea, portanto, com o fato de a fir-
ma ter inovado e só diz respeito ao treinamento para a inovação e não a gastos
em treinamento de modo geral. Os gastos totais realizados pelas firmas em
treinamento são captados pela Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE, en-
tretanto, apenas em 1999. Assim, o modelo utilizou a variável da PIA, em
virtude de ser mais genérica do que a da Pintec.

O tamanho, como era esperado, possui impactos positivos sobre a proba-
bilidade de a firma realizar inovações tecnológicas. O fator mais relevante, entre-
tanto, parece ser o market share3 da firma no período anterior à realização da
inovação: quanto maior esse indicador, maior a probabilidade de a firma inovar.

3. O market share foi calculado, para cada setor Cnae a três dígitos, como a participação do faturamento da firma no faturamento total
do setor.
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Depois do market share, o elemento mais importante na explicação da
probabilidade de a firma ser inovadora é a qualificação dos trabalhadores. Quanto
maior o percentual de pessoas com nível superior na firma, maiores suas chances
de vir a inovar no futuro. A diversidade de formações também teve o impacto
esperado. O sinal negativo da variável mostra que, quanto maior a diversidade
de ocupações dentro da firma, maiores suas chances de inovar.4

TABELA 4
FATORES DETERMINANTES DA PROBILIDADE DE AS FIRMAS INDUSTRIAIS
BRASILEIRAS REALIZAREM ALGUM TIPO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
(MODELO PROBIT) – 1998-2000

Fontes: Modelo probabilístico estimado a partir das informações da Pintec/IBGE e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autora, a
partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e ns não-significativo a 10%.

Talvez o inesperado seja o sinal negativo da variável tempo médio de
emprego dos trabalhadores na firma. A rotatividade mais baixa dos trabalha-
dores é comumente vista como benéfica para a acumulação, por parte deles, de
conhecimentos específicos à firma, o que se refletiria em sua maior eficiência.
O modelo mostrou que o tempo de emprego do trabalhador na firma parece
não influenciar positivamente na sua capacidade inovativa, muito pelo contrá-
rio. Entretanto, a qualificação necessária é que, nas firmas que a realizaram
dando treinamento, favorecendo a experiência adquirida internamente, isto
sim, pode facilitar o processo de inovação tecnológica. A conclusão daí advinda

4. O aumento no HHI indica concentração e, portanto, menos ocupações diferentes dentro da firma. Por isso o sinal negativo da variável
no modelo.

Variáveis explicativas Coeficiente 
estimado Desvio-padrão Probabilidade marginal 

Intercepto -0,972 0,054*** -0,380 

Pessoal ocupado (em logaritmo natural) 0,224 0,010*** 0,088 
Percentual de pessoas com nível superior em 
1997 0,458 0,160*** 0,180 

Índice HHI em 1997 -0,079 0,045* -0,031 

Dummy para empresas que contrataram 
trabalhadores provenientes de empresas 
estrangeiras, entre 1996 e 2000. 

0,056 0,015*** 0,022 

Market Share da firma em 1997 2,260 0,735*** 0,890 

Tempo de emprego médio em 1997 -0,004 0,001*** -0,002 

Dummy para empresa que realizou atividades 
de treinamento do pessoal (em 1999) 

0,077 0,039** 0,030 

Tempo de emprego médio nas firmas que 
realizaram treinamento 

0,003 0,001*** 0,001 

Número de observações na amostra 7235 L0 = -46.885 

Firmas inovadoras na população 10285 L1 = -13.975 

Firmas não-inovadoras na população 11779 Pseudo R2 = 0,70 
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é que o acúmulo de conhecimentos específicos à firma só ocorre na medida em
que, junto com a maior permanência dos profissionais, ela invista no treina-
mento dos funcionários. Os resultados também sugerem que, independente-
mente da menor rotatividade, os gastos em treinamento são importantes para
que a firma realize algum tipo de inovação tecnológica.

Para verificar como essas e outras variáveis contribuem para a capacidade
de absorção das firmas, estimou-se, em um primeiro momento, um modelo
probabilístico apenas para as firmas inovadoras. Em primeiro lugar, porque só
essas firmas podem ter capacidade de absorção. Em segundo, porque um dos
elementos fundamentais da capacidade de absorção da firma é o seu esforço
tecnológico, uma variável disponível apenas para as firmas inovadoras.

Quando falamos de firmas inovadoras, estamos analisando o subgrupo mais
dinâmico tecnologicamente da indústria brasileira. Um subgrupo, portanto,
bastante homogêneo em termos de muitas das características observadas. Ainda
assim, as variáveis utilizadas para explicar a maior ou menor capacidade de ab-
sorção de tecnologia foram todas relevantes, como mostra a Tabela 5.

A variável dependente desse modelo é o fato de a firma ter utilizado
qualquer uma das fontes de informação para a inovação, ou seja, o conceito
mais amplo de capacidade de absorção, entre os que estamos utilizando neste
trabalho. Novamente, as variáveis explicativas relacionadas ao perfil da mão-
de-obra foram utilizadas com defasagem. Para os gastos em P&D utilizaram-
se os valores de 2000, dada a inexistência de informações anteriores.

Além do modelo probit convencional, estimamos também um modelo
multinomial ordenado. A principal diferença do modelo multinomial ordena-
do para o probit é que, em vez de termos uma variável dependente binária,
temos uma variável dependente que pode assumir diversos valores numa escala
ou num ranking especificado a priori.

Como se pode observar nas Tabelas 2 e 3, a capacidade de a firma absor-
ver conhecimentos de diversas fontes parece relacionar-se com os diversos graus
de esforço tecnológico e de qualificação da mão-de-obra. De modo geral, pare-
ce que a utilização de fontes de informação acadêmicas requer maior capacida-
de tecnológica, por parte da firma, do que a utilização de fontes empresariais.
Mais claro ainda é a superioridade dos indicadores de esforço tecnológico e de
perfil da mão-de-obra para as firmas que utilizaram ambas as fontes de infor-
mação sobre aquelas que utilizaram apenas uma das fontes. Essas característi-
cas sugerem a existência de um ranking de capacidade de absorção tecnológica
relacionado com as fontes de informação que a firma utiliza para realizar a
inovação. A utilização de fontes empresariais seria mais “fácil” do que a de
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fontes acadêmicas, que, por sua vez, demandariam menor capacidade da firma
do que a utilização de ambas as fontes de informação.

TABELA 5
ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA DAS FIRMAS
INOVADORAS (PROBIT) – 1998-2000

Fontes: Modelo probabilístico estimado a partir das informações da Pintec/IBGE e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autora, a
partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e ns não-significativo a 10%.

 Dessa forma, as empresas foram agrupadas em cinco categorias que pare-
cem ter estreita relação com a capacidade de absorção. Essas categorias estão
ordenadas a partir do que supomos ser a que possui menor capacidade de
absorção até a mais capacitada a absorver conhecimentos externos. As catego-
rias e a ordem utilizada para a estimação do modelo multinomial são, portan-
to: a) firmas não-inovadoras que, por definição, não possuem capacidade de
absorção; b) firmas inovadoras mas que não utilizaram fontes externas de in-
formação para realizar a inovação; c) firmas inovadoras que utilizaram fontes
de informação empresariais para realizar a inovação; d) firmas inovadoras que
utilizaram fontes acadêmicas; e e) firmas inovadoras que utilizaram, simulta-
neamente, fontes de informação empresariais e acadêmicas.

Variáveis explicativas Coeficiente 
estimado 

Desvio-padrão Probabilidade marginal 

Intercepto 0,616 0,293** 0,234 
    Pessoal ocupado (em logaritmo natural) 0,058 0,009*** 0,220 
    Dummy para firma que realiza P&D contínuo 0,189 0,028*** 0,072 
    Gastos em P&D como proporção da Receita 
líquida de vendas 

0,002 0,000*** 0,001 

    Dummy para empresa que realizou atividades 
de treinamento do pessoal (em 1999) 

-0,150 0,040*** -0,057 

    Tempo emprego médio em 1997 -0,005 0,001*** -0,002 
    Tempo de emprego médio nas firmas que 
realizaram treinamento 0,004 0,001*** 0,002 

    Percentual de pessoas com nível superior em 
1997 

0,671 0,132*** 0,255 

    Índice HHI em 1997 -0,173 0,040*** -0,065 
    Tempo médio de experiência profissional dos 
trabalhadores da firma 

0,005 0,002** 0,002 

    
Número de observações na amostra 5.042 L0 = -16435 
    Firmas com capacidade de absorção 
(população) 

7.755 L1 = -14108 

    Firmas sem capacidade de absorção 
(população) 

15.006 Pseudo R2 = 0,14 
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Os resultados do Logit multinomial estão expressos na Tabela 6. O pri-
meiro modelo foi estimado para todas as firmas, utilizando a categoria das não
inovadoras como base, ou seja, como a última do ranking de capacidade de
absorção. Não foi possível utilizar no modelo para todas as firmas uma das
principais variáveis explicativas, o esforço tecnológico. O segundo modelo foi
estimado apenas para as empresas inovadoras, de forma similar ao que foi feito
na Tabela 5. Nesse caso, a categoria base foi a das firmas inovadoras que não
utilizaram fontes externas de informação para a inovação. O número de em-
presas em cada categoria também está expresso na tabela. A esse respeito, uma
consideração importante é a diferença no número de firmas na categoria das
que não utilizaram fontes de informação para a inovação entre os dois mode-
los. Ocorre que, na estimação do modelo apenas para as firmas inovadoras,
foram consideradas inovadoras também as firmas com projetos de inovação
incompletos, o que não ocorreu no primeiro modelo da Tabela 6.

Ambos os métodos de estimação mostraram resultados bastante consis-
tentes, com todas as variáveis explicativas relevantes estatisticamente.

Em relação ao tamanho, em todos os modelos, essa variável foi significativa
e muito importante para explicar a capacidade de absorção tecnológica da firma.

Em relação ao esforço tecnológico a proporção da receita de vendas
despendida em atividades de P&D foi positiva e significativa, porém, menos
importante do que o fato de a firma realizar atividades contínuas de P&D. Ou
seja, possuir um departamento de P&D e ter incorporado a inovação como
elemento importante na rotina da empresa parece ser mais importante para a
sua capacidade de aprendizado tecnológico do que o quanto a firma gasta
nessas atividades.

O binômio treinamento e tempo de emprego mostra os mesmos resulta-
dos instigantes observados na estimação da probabilidade de a empresa inovar.
Nos modelos que foram aplicados apenas para as firmas inovadoras, tanto trei-
namento (que não é o treinamento específico para P&D) quanto o tempo de
emprego possuem sinal negativo, em outras palavras, têm uma relação negati-
va com a utilização de fontes externas de informação para a inovação, ou seja,
com a capacidade de absorção de tecnologia. Entretanto, nas firmas que reali-
zam treinamento, o tempo de emprego médio do trabalhador amplia sua ca-
pacidade de absorver conhecimentos externamente. Disso se pode concluir
que, para aprimorar a capacidade tecnológica da firma, não basta investir em
treinamento quando a rotatividade dos trabalhadores é muito elevada, da mesma
forma que não basta manter o trabalhador mais tempo empregado, sem que
exista um programa de treinamento para esses funcionários.
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TABELA 6
ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA DAS FIRMAS
INDUSTRIAIS BRASILEIRAS (MODELOS MULTINOMIAIS ORDENADOS) – 1998-2000

Fontes: Modelo probabilístico (Logit cumulativo) estimado a partir das informações da Pintec/IBGE e Rais/MTE. Elaboração:
Ipea e autora, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e ns não-significativo a 10%.

Na estimação do logit multinomial para todas as firmas, aí sim, os gastos
em treinamento influenciam positivamente a capacidade de absorção. Na verda-

Todas as firmas Firmas inovadoras ou com projetos incompletos 
Variáveis explicativas 

Coeficiente  Desvio-Padrão Prob. marginal Coeficiente  Desvio-Padrão Prob. marginal 

Intercepto (cat. 1) -5,48 0,24*** 0,00 -2,09 0,40*** 0,12 

Intercepto (cat. 2) -4,54 0,24*** 0,01 -1,09 0,40*** 0,34 

Intercepto (cat. 3) -3,51 0,24*** 0,03 ns ns ns 

Intercepto (cat. 4) -2,13 0,24*** 0,12 - - - 
Pessoal ocupado (em 
logaritmo natural) 

0,38 0,01*** 1,47 0,11 0,01*** 1,11 

    Dummy para firma que 
realiza P&D contínuos 

- - - 0,36 0,04*** 1,44 

    Gastos em P&D como 
proporção da receita 
líquida de vendas 

- - - 0,01 0,00*** 1,01 

    Dummy para empresa que 
realizou atividades de 
treinamento do pessoal 
em 1999 

0,16 0,04*** 1,18 -0,27 0,06*** 0,76 

    Tempo emprego médio 
em 1997 

-0,01 0,00*** -0,99 -0,01 0,00*** 0,99 

    Tempo de emprego médio 
nas firmas que realizaram 
treinamento 

0,01 0,00*** 1,01 0,01 0,00*** 1,01 

    Percentual de pessoas 
com nível superior  
em 1997 

0,36 0,14*** 1,44 0,77 0,20*** 2,17 

    
Índice HHI em 1997 -0,33 0,03*** -0,72 -0,33 0,06*** -0,72 

    Experiência profissional 
dos trabalhadores da 
firma 

-0,02 0,00*** 0,98 0,01 0,00*** 1,01 

Número de empresas por categoria 

Total 63.386 22.761 

1. Utilizaram ambas as 
fontes de informação 

1.280 1.280 

    2. Utilizaram apenas as 
fontes de informação 
acadêmicas 

1.822 1.822 

    3. Utilizaram apenas as 
fontes de informação 
acadêmicas 

4.653 4.653 

    4. Não utilizaram fontes 
de informação para a 
inovação   

13.115 15.006 

    
5. Não-inovadoras   42.516 - 
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de, isso reflete o fato – já constatado na estimação da probabilidade de a firma
inovar – de que os gastos em treinamento ampliam a possibilidade de a firma vir
a criar novos produtos ou processos no futuro. Ou seja, não é necessariamente a
capacidade de utilizar conhecimentos externos que é influenciada positivamente
pelos gastos em treinamento, mas a capacidade de a firma inovar.

A experiência profissional dos trabalhadores empregados na firma, por sua
vez, parece ter impactos positivos sobre a capacidade de absorção, embora apre-
sente sinal negativo na estimação com todas as firmas. Talvez isso sugira que os
trabalhadores das firmas mais inovadoras sejam mais jovens do que a média.

 Por fim, a qualificação média dos trabalhadores, medida pelo percentual
de funcionários com curso superior é, de longe, a variável mais importante na
explicação da capacidade de absorção, mais até do que o próprio esforço
tecnológico das firmas. Quanto mais trabalhadores altamente qualificados
dentro do quadro de pessoal da firma, maiores as chances de essa empresa
inovar e maior a sua capacidade de aprendizado tecnológico.

Em todos os modelos, sem exceção, a diversidade profissional dentro da
firma melhora seu desempenho tecnológico, tanto em termos de inovação
quanto de aprendizado de outras fontes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou aplicar o conceito teórico de capacidade de absorção de
tecnologia às firmas industriais brasileiras para saber, em primeiro lugar, como
são as firmas com maior capacidade de aprendizado tecnológico e, em segun-
do lugar, quais elementos poderiam ampliar sua capacidade de absorção.

Entre os fatores relevantes para explicar a capacidade de absorção estão o
esforço tecnológico e o perfil da mão-de-obra empregada nas firmas. Os resulta-
dos mostraram que ambos os fatores são extremamente importantes para expli-
car o desempenho tecnológico das empresas e sua capacidade de aprendizado.

Em relação ao foco central deste artigo – o perfil da mão-de-obra –, os
resultados mostram que trabalhadores mais qualificados contribuem para
ampliar as probabilidades de que a firma seja inovadora no futuro. Da mesmo
modo, a qualificação é um dos principais fatores para explicar a capacidade
dessas firmas de assimilar e aplicar conhecimentos desenvolvidos em outras
esferas que não elas mesmas.

Em relação ao treinamento dos funcionários, os resultados mostraram
que, para ampliar sua capacidade de aprendizado e seu desempenho
tecnológico, não basta, para a firma, apenas treinar os trabalhadores caso eles
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não venham a permanecer nela. Da mesma forma, de nada valem trabalhado-
res com muito tempo de empresa e experiência acumulada, caso a empresa
não invista em treinamento. É preciso, outrossim, uma conjugação desses dois
fatores: treinamento e tempo de emprego na firma. A diversidade de forma-
ções dos profissionais ocupados na firma também se mostrou extremamente
importante na sua capacidade de absorver conhecimentos.

Esses resultados foram obtidos de modo consistente em todos os mode-
los estimados, o que lhes confere maior confiabilidade. Futuras extensões des-
te trabalho, entretanto, podem contemplar a utilização de outros métodos. A
estreita relação entre inovar e possuir capacidade de absorção pode justificar,
por exemplo, a utilização de um probit bivariado.

Esses resultados apontam para importantes implicações em termos de
política. A possibilidade de aproveitamento de spillovers tecnológicos por par-
te das firmas brasileiras, por exemplo, pode estar em grande medida associada
a sua maior ou menor capacidade de absorção. Assim, ampliar a capacidade de
absorção pode potencializar os efeitos de transbordamento derivado da pre-
sença de empresas estrangeiras na economia, das relações entre universidade e
empresa ou mesmo das relações de cooperação entre as próprias empresas e
entre elas e seus fornecedores.
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CAPÍTULO 5

IMPACTOS DO CRESCIMENTO DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS
BRASILEIROS NO EMPREGO E NO SALDO COMERCIAL: 1997-2003

Luiz Dias Bahia*

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é atualizar os resultados de um trabalho anterior [Bahia,
Furtado e Souza (2004)], que avaliava a capacidade de geração de emprego e o
impacto sobre o saldo comercial do crescimento dos complexos industriais
brasileiros entre 1985 e 1996. Esse estudo utilizava as matrizes insumo-pro-
duto (MIPs) brasileiras, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) entre 1985 e 1996. O presente trabalho não conta com
MIPs elaboradas pelo IBGE. Nosso procedimento foi o de estimar essas MIPs
de 1997 a 2003 a partir da Tabela de Recursos e Usos (TRU) das Contas
Nacionais Brasileiras publicadas pelo IBGE. Deve-se salientar que as MIPs
criadas são meras estimativas e não substituem a elaboração efetiva que o IBGE
fará, pois os procedimentos adotados são aproximações da confecção detalhada
de uma MIP. Assim, os resultados apresentados devem ser analisados com
cuidado, pois  os procedimentos utilizados para se chegar a eles, certamente,
incorrem em imperfeições inevitáveis em  estimativas.

No trabalho de Bahia, Furtado e Souza (2004), concluiu-se que a capa-
cidade de geração de empregos dos complexos industriais brasileiros vinha
decaindo entre 1985 e 1996, e que a restrição externa ao crescimento au-
mentara. Sugeriu-se o adensamento das cadeias produtivas, ante a necessi-
dade de a economia brasileira buscar o aumento das exportações junto à
melhoria do emprego.

Nosso trabalho se organiza de forma simples. Na segunda seção expu-
semos a metodologia de estimativa das MIPs, assim como os procedimentos
de simulação feitos a partir das matrizes estimadas; na terceira, mostramos e
avaliamos os resultados obtidos; e, por fim, na última seção, apresentamos
as conclusões.

* O autor agradece a Roberto Olinto, do IBGE, e aos colegas presentes em um seminário interno do Ipea pelas sugestões feitas. Foi de
decisiva valia o apoio estatístico de Rodrigo Corazza Gatto. São do autor os erros remanescentes.
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2 METODOLOGIA

Os procedimentos realizados dividem-se em dois grupos: aqueles referentes à
estimativa das MIPs e os referentes às simulações. Apresentaremos cada grupo
separadamente.

2.1 A estimativa das MIPs

A idéia básica que norteou nosso trabalho foi a seguinte: a TRU apresenta uma
matriz de consumo intermediário com as mesmas atividades da MIP; entre-
tanto, tal consumo intermediário da TRU inclui importação de insumos, o
que é impróprio para os requisitos da MIP; assim, calculamos, a partir de
microdados de importação da Secex, o consumo intermediário de cada ativi-
dade, discriminado por atividade fornecedora do insumo importado; depois,
subtraímos do consumo intermediário da TRU o consumo intermediário cal-
culado. Para levar a cabo essa tarefa, utilizamos um tradutor, feito pelo Ipea e
a Secex, da classificação NCM dos microdados da Secex para categorias de uso.
No mesmo tradutor havia a correspondência entre a classificação NCM do
produto importado e sua classificação CNAE, o que nos permitiu saber que
setor estava fornecendo aquela importação. Uma vez selecionados os bens in-
termediários nos microdados, tivemos que associar a cada CNPJ da empresa
importadora sua classificação CNAE. Para fazer essa última tarefa, tivemos que
utilizar os microdados da Rais disponíveis no Ipea. Nos microdados da Rais
temos, além de outras variáveis, o CNPJ da empresa e sua classificação CNAE,
o que nos permitiu fazer a correlação com os CNPJs das empresas importado-
ras. Finalmente, de posse de todos esses dados, utilizamos um tradutor, feito
por nós, entre atividade da MIP e setor CNAE, para ter uma matriz de consu-
mo intermediário importado entre atividades da MIP.1

Os demais procedimentos se basearam na busca de uma
proporcionalidade, a cada ano, dos elementos da MIP. Essa é uma indicação
metodológica presente em Ramos (1996).

Um procedimento adicional foi necessário. Os microdados da Secex in-
cluem importação apenas de bens, não de serviços. Como a MIP inclui servi-
ços, tivemos que estimar suas importações. Isso foi feito através de uma coluna
da TRU que se refere à importação de bens e serviços. Utilizando as linhas
referentes a serviços, estimamos a importação de serviços da seguinte maneira:

 CII [i, j] = (CI [i, j]/
j

jiCI ],[ ) . IBS [i]                                     (1)

1. Nos últimos dez anos o Ipea tem organizado o maior conjunto de informações sobre as empresas no Brasil. Ver detalhes da construção
deste banco de dados no Capítulo 1 deste livro e em De Negri e Salerno (2005).
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onde:

CII [i, j] = matriz de consumo intermediário importado estimada;

CI [i, j] = matriz de consumo intermediário da TRU;

IBS [i] = vetor-coluna de importação de bens e serviços da TRU.

Essa fórmula considera que a importação de serviços ocorreu proporcio-
nalmente ao consumo intermediário em cada posição da TRU em relação ao
total de consumo intermediário daquela atividade. Considerou-se apenas as
linhas de serviços nesse cálculo.

Por esses procedimentos, chegamos a uma matriz de consumo interme-
diário importado para cada ano, de 1997 a 2003.

Uma vez de posse dessa matriz, fizemos o seguinte procedimento para
calcular a matriz de consumo intermediário nacional:

CIN [i, j] = CI [i, j] – CII [i, j]                                                      (2)

onde:

CIN [i, j] = matriz de consumo intermediário nacional.

Devemos considerar que a MIP trabalha com preços básicos e não com
preços ao consumidor, como aparece na TRU. Assim, tivemos de fazer um
procedimento adicional para calcular a matriz de consumo intermediário na-
cional a preços básicos. Esse procedimento foi o seguinte:

MD [i, j] = ( CI [i, j]/
j

jiCI ],[ ) . D [i]                                         (3)

D [i] = MC [i] + MT [i] + II [i] + IPIS [i] + IC [i] + OI [i]                  (4)

CINPB [i, j] = CIN [i, j] – MD [i, j]                                                 (5)

onde:

MC [i] = vetor-coluna de Margem de Comércio, existente na TRU;

MT [i] = vetor-coluna de Margem de Transporte, existente na TRU;

II [i] = vetor-coluna de Imposto de Importação, existente na TRU;

IPIS [i] = vetor-coluna de IPI e ISS, existente na TRU;

IC [i] = vetor-coluna de ICMS, existente na TRU;

OI [i] = vetor-coluna de Outros Impostos, existente na TRU;

CINPB [i, j] = matriz de Consumo Intermediário Nacional a preços básicos.
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Nessa fórmula fizemos uma ponderação semelhante à da fórmula anterior.
Deve-se salientar que a variável a preço básico é encontrada subtraindo-se todos
os valores considerados na fórmula (4), significando o preço do bem ou serviço
na porta de fábrica ou estabelecimento, sem nenhum acréscimo adicional.

Feitos os procedimentos mencionados, temos de considerar a variável
Dummy Financeira da seguinte forma:

DF [i, j] = DF [i] . (VP [i, j]/ ∑
i

jiVP ],[ )                                        (6)

[i, j] = CIN [i, j] – MD [i, j] – DF [i, j]                                          (7)

onde:

DF [i, j] = matriz de Dummy Financeira.

Nesse caso, a ponderação foi feita da mesma forma, contudo em relação ao
Valor de Produção da TRU. Essa variável DF é utilizada pelo IBGE para ajustar
os coeficientes de uma MIP à geração de Valores de Produção, via inversa de
Leontief. Não representa nenhuma atividade específica da TRU ou da MIP.

A próxima etapa foi calcular o valor da produção a preços básicos. O
procedimento foi o seguinte:

VPPB [i, j] = VP [i, j] – (VP [i, j]/∑
i

jiVP ],[ ) . D [i]                           (8)

VPPB [j] = 
i

jiVPPB ],[                                                                              (9)

onde:

VPPB [i, j] = matriz de valor da produção a preços básicos;

VP [i, j] = matriz de valor da produção a preços do consumidor.

Essa última fórmula considera como ponderador o Valor da Produção da
TRU, à semelhança da fórmula (6).

A etapa seguinte foi calcular a demanda final a preços básicos. Assumi-
mos haver uma identidade contábil entre a Demanda Final a Preços Básicos
(DFPB) e o Valor Adicionado a Preços Básicos (VAPB) da Tabela 2 da TRU,
utilizando o último como uma proxy da primeira.

A matriz de coeficientes técnicos foi calculada da seguinte forma:

A [i, j] = CINPB [i, j] / VPPB [i, j]                                                (10)

onde:

A [i, j] = matriz de coeficientes técnicos de Leontief.
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O procedimento anterior carece de utilização da matriz de Market Share,
pois não temos essa matriz a partir das Contas Nacionais. Como explica Ra-
mos (1996), há duas questões necessárias à transformação dos dados em uma
MIP: como a demanda por produtos é transmitida às atividades; e, estabelecida
a composição da produção das atividades, quais serão os seus insumos?

A primeira questão é resolvida pela alocação da demanda proporcional-
mente às atividades produtoras. A segunda questão é resolvida assumindo-se
que os insumos são proporcionais à produção, fazendo a hipótese complementar
de que a estrutura de insumos é determinada, no caso da MIP brasileira, pela
tecnologia de setor. Essa última hipótese assume que

 “a tecnologia é uma característica das atividades, isto é, a tecnologia para a produ-
ção dos produtos é aquela da atividade que o produz. Assim, as estruturas de
insumos dos produtos serão calculadas pela média ponderada das estruturas das
atividades que o produzem, considerando como peso a participação de cada ativi-
dade na produção do produto (cotas de mercado)” (Ramos, 1996, p. 26).

Para se obter a matriz atividade por atividade, baseada em hipótese de
tecnologia simples — ou seja, apenas a de tecnologia de setor e não essa última
combinada com a de produto —, multiplica-se a matriz de coeficientes prelimi-
nares pela matriz de Market Share, como indicado em Ramos (1996). Pode-se
demonstrar que essa operação preserva a soma dos elementos das colunas da
matriz de coeficientes técnicos atividade por atividade quanto à relação entre o
consumo intermediário e o valor da produção por atividade.

O cálculo do impacto das exportações sobre o nível de atividade a cada ano foi
feito da seguinte forma: primeiro, calculamos o total de valor da produção a preços
básicos utilizando a matriz inversa de Leontief e o vetor de demanda final a preço
básico; segundo, calculamos a nova soma de valor da produção a preço básico, aumen-
tando a demanda final a preços básicos em 2% para as atividades finais de cada com-
plexo de Bahia, Furtado e Souza (2004); terceiro, calculamos a soma do valor da
produção a preço básico a partir do aumento de 2% da exportação a preço básico de
todas as atividades selecionadas; quarto, calculamos a soma do valor da produção a
preço básico a partir do aumento de 2% da exportação a preço básico de todas as
atividades. Finalmente, comparamos a variação do valor da produção a preço básico do
terceiro exercício (em relação ao primeiro) contra o segundo (em relação ao primeiro);
e do quarto (em relação ao primeiro) contra o segundo (em relação ao primeiro).

O cálculo do emprego ligado às exportações foi feito assumindo que a
demanda final a preços básicos era idêntica à de exportações a preço básico,
com o que fizemos uma estimativa do emprego ligado àquelas exportações.
Finalmente, temos que explicitar o cálculo das exportações a preço básico, que
foi feita da seguinte forma:
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EXPPB [i] = (EXP [i] / DFPC [i])* DFPB [i]                                  (11)

onde:

EXP [i] = exportação a preço do consumidor, existente na TRU;

DFPC [i] = demanda final a preço do consumidor, existente na TRU;

EXPPB [i] = exportação a preço básico calculada.

Na fórmula acima fizemos uma ponderação, considerando que a exporta-
ção a preço básico era proporcional à participação da exportação a preços do
consumidor em relação à demanda final a preços do consumidor de cada ativi-
dade da TRU.

2.2 Metodologia das Simulações

Essa metodologia é semelhante à de Bahia, Furtado e Souza (2004), inclusive
quanto aos setores finais de cada complexo industrial estimulado. Deve-se
salientar que não realizamos a simulação supondo que parcelas crescentes das
exportações poderiam ser substituídas por vendas no Brasil. Devemos tam-
bém lembrar que o saldo comercial estimado não inclui importação de bens
finais. Devemos salientar ainda que os valores de produção a preço básico
utilizados nas simulações de emprego foram aqueles obtidos com uma simula-
ção sem nenhum crescimento das atividades simuladas — com o que isolamos
o efeito da matriz de coeficientes técnicos sobre as simulações. Finalmente,
fizemos simulações apenas por complexo industrial ou de todos as atividades
juntas, pois a forma de atualização das MIPs brasileiras indica esse procedi-
mento — como salientamos em Bahia, Furtado e Souza (2004) —, argumen-
to que é ainda mais forte se consideramos que as matrizes de coeficientes cal-
culadas são apenas estimativas.

2.3 Comparação dos Coeficientes Técnicos calculados

Como os microdados da Secex não traziam o identificador das empresas im-
portadoras para 1996, não pudemos reproduzir a metodologia exposta para
esse mesmo ano e, assim, comparar os resultados com os da MIP de 1996,
calculada pelo IBGE. Entretanto, comparamos os resultados de 1997 a 2003
com o de 1996 do IBGE. Utilizamos os seguintes indicadores, cuja definição
está em Feijó et alii (2001):

• Forward Linkages médios de cada atividade da matriz;

• Backward Linkages médios de cada atividade da matriz;

• Média Total dos Coeficientes;

• Poder de Dispersão de cada atividade;

• Sensibilidade de Dispersão de cada atividade.
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A análise dos resultados revelou que as três primeiras estatísticas estão
majoradas em cerca de 50% de forma relativamente constante para todas as
atividades, em todos os anos. Entretanto, as duas últimas estatísticas, que
apresentamos no Anexo, revelam-se muito semelhantes de 1997 a 2003 se
comparadas com 1996. A razão disso é que a quarta e a última estatística são,
respectivamente, uma razão entre os Forward Linkages médios e a Média Total
dos Coeficientes, e os Backward Linkages médios e a Média Total dos Coefici-
entes. Como os três primeiros se mostraram majorados de forma homogênea,
a razão entre eles reproduziu satisfatoriamente a MIP de 1996.

Deve-se salientar que essa majoração observada é possível de ocorrer quando
não se multiplica a matriz de coeficientes pela matriz de Market Share. A
inversa de Leontief pode ter seus coeficientes majorados, já que para inverter a
matriz de coeficientes técnicos o determinante pode ser menor do que se tives-
se havido a multiplicação pela matriz de Market Share.

Mas o que mostram as duas últimas estatísticas? O poder de dispersão revela
a ordem de grandeza do impacto de uma variação da demanda final de dada
atividade sobre seus fornecedores. A sensibilidade de dispersão indica a sensibili-
dade de uma dada atividade a um aumento da demanda final de todas as demais
atividades. Ora, essas duas estatísticas estão quantificando de forma muito seme-
lhante o efeito das simulações que pretendemos fazer, ou seja, elas sugerem que
nossas simulações tendem a ser corretas. No entanto, o resultado dessas simula-
ções não deve ser tomado em valores absolutos, mas em valores relativos a 1997,
primeiro ano simulado. Além disso, essas estatísticas sugerem que simulações de
uma atividade isolada tendem a ser precárias — como simularemos cada comple-
xo, ou todos juntos, acreditamos estar trabalhando com resultados aceitáveis.

2.4 Estatísticas Descritivas

Nesta subseção apresentaremos algumas estatísticas descritivas, baseadas tan-
to nas TRUs publicadas pelo IBGE quanto nas MIPs estimadas por nós.

As tabelas a seguir se referem à participação no PIB das cadeias e comple-
xos industriais, aos coeficientes de importação e aos coeficientes de exporta-
ção, respectivamente.

Quanto à participação no PIB, nota-se que ela permaneceu praticamente
constante na metal-mecânica de 1997 a 2003, revertendo uma tendência de
queda desde 1990. Nos complexos construção e têxtil, ela continua em queda.
No caso da construção, esse resultado se deve basicamente à cadeia construção
civil, provavelmente devido a sua queda de produção no período. Já o desem-
penho da têxtil se deve basicamente à cadeia têxtil e vestuário, e não a calça-
dos. Nos complexos química e agroindústria, a participação aumenta. Na
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agroindústria, esse último movimento se deve basicamente à cadeia
agropecuária, provavelmente fruto de seu crescimento significativo no perío-
do. No complexo química, o aumento se deve à cadeia petroquímica, devido
provavelmente a uma mudança favorável de preços relativos, ligada aos preços
internacionais do petróleo.

Quanto ao coeficiente de importação, os resultados sugerem que não
houve um processo generalizado e inequívoco de substituição de importações
após a desvalorização cambial de 1999. De fato, o coeficiente de importação
cai apenas ligeiramente nos complexos têxtil e química. Esse resultado sugere
que o aumento da capacidade de encadeamento dos complexos juntos não
deve ter aumentado de 1997 a 2003, como podemos ver nos resultados de
Média Total de Coeficientes Técnicos, que apresentamos a seguir.

TABELA 1
MÉDIA TOTAL DOS COEFICIENTES
[Média de 1997 = 1,0]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

TABELA 2
PARTICIPAÇÃO NO PIB
[em %]

     

(continua)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1,004 0,989 0,993 0,980 0,956 0,960 

 

Ano 
Complexo/Setores 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Construção 11,53 11,64 11,15 10,62 10,15 9,66 9,03 

Construção civil 9,43 9,64 9,00 8,70 8,14 7,49 6,87 

Minerais não-metálicos 1,38 1,36 1,40 1,25 1,33 1,46 1,49 

Madeira 0,72 0,64 0,76 0,67 0,68 0,71 0,68 

Metal-mecânica 7,37 6,46 6,22 7,46 7,35 7,36 7,71 

Material de transporte 1,86 1,48 1,31 1,62 1,55 1,23 1,07 

Eletrônico 0,79 0,74 0,54 0,66 0,55 0,55 0,48 

Material e aparelhos elétricos 0,54 0,48 0,42 0,43 0,49 0,36 0,33 

Maquinas e equipamentos 1,93 1,76 1,89 2,38 2,46 2,60 2,90 

Produtos metalúrgicos 1,10 1,03 0,91 0,93 0,90 0,89 0,95 

Metalurgia dos não-ferrosos 0,37 0,29 0,35 0,42 0,40 0,45 0,41 

Siderurgia 0,79 0,67 0,80 1,03 0,99 1,30 1,57 

Têxtil 1,29 1,19 1,22 1,52 1,36 1,35 1,09 

Têxtil e vestuário 1,04 0,97 0,94 1,23 1,00 0,98 0,80 

Calçados 0,25 0,23 0,28 0,30 0,36 0,38 0,29 
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(continuação)

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

TABELA 3
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÃO: COMPLEXOS INDUSTRIAIS
[em %]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

TABELA 4
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO: COMPLEXOS INDUSTRIAIS
[em %]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Quanto aos coeficientes de exportação, há um movimento geral de au-
mento, nitidamente depois da desvalorização cambial de 1999. Entretanto, o

Ano 
Complexo/setores 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Agroindústria 12,57 12,54 13,26 13,23 13,40 13,67 15,07 

Agropecuária 7,57 7,83 7,81 7,66 7,98 8,23 9,40 

Abate e laticínios 0,73 0,71 0,74 0,69 0,77 0,75 0,63 

Óleos vegetais 0,35 0,41 0,42 0,26 0,33 0,41 0,42 

Açúcar e álcool 1,00 0,82 1,02 1,20 1,29 1,29 1,56 

Café 0,19 0,24 0,32 0,30 0,28 0,28 0,27 

Outros setores da agroindústria 1,89 1,77 1,96 1,66 1,43 1,48 1,34 

Papel e gráfica 0,84 0,76 0,99 1,46 1,32 1,22 1,45 

Química 5,25 5,48 6,33 7,07 7,65 8,38 9,53 

Produtos químicos finais 2,42 2,38 2,43 2,34 2,17 2,22 2,32 

Petroquímica 2,83 3,10 3,91 4,73 5,48 6,16 7,21 

 

Ano 
Complexo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Construção 0,90 0,91 1,48 2,35 1,38 1,43 1,50 

Metal-mecânica 10,03 10,49 15,11 13,56 15,56 14,51 12,78 

Têxtil 5,78 4,53 5,48 4,41 4,82 5,10 5,42 

Agroindústria 2,05 2,18 2,62 2,36 2,71 2,86 2,58 

Química 8,56 8,17 8,18 7,10 10,59 10,56 7,81 

 

Ano 
Complexo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Construção 3,62 3,94 5,77 4,96 6,13 8,22 8,33 

Metal-mecânica 12,99 12,73 14,86 15,05 15,30 17,95 17,34 

Têxtil 7,36 6,67 8,16 6,21 8,99 10,33 10,68 

Agroindústria 6,21 5,98 8,12 8,70 10,58 11,50 10,91 

Química 6,94 7,43 8,00 9,91 21,71 19,40 19,58 
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aumento desse coeficiente no complexo química provavelmente está majorado
pela alta dos preços internacionais do petróleo.

3 RESULTADOS

Nesta seção apresentaremos os resultados das simulações e uma análise dos
mesmos.

3.1 Resultados das simulações sobre o emprego

Nosso objetivo foi calcular a variação no emprego total da economia brasileira
(nos setores de serviços, agricultura e indústria) a partir de um crescimento-
padrão de cada complexo industrial e, depois, de todos os complexos juntos.
O crescimento-padrão escolhido de cada complexo, ou de todos juntos, foi de
2%. Essa escolha se baseou nas seguintes considerações: uma MIP não é um
modelo teórico, mas um retrato dos fluxos intersetoriais ocorridos em uma
economia em determinado ano; assim, se num determinado ano a nossa eco-
nomia cresceu, digamos, 3%, não faz sentido uma simulação de 10%, por
exemplo; procuramos, dessa forma, um crescimento-padrão da indústria que,
na média, refletisse seu crescimento trimestral possível; chegamos, portanto,
ao crescimento-padrão de 2%.

Outra consideração necessária se refere à interpretação dos resultados. As taxas
de crescimento obtidas — tanto para cada complexo quanto para todos —, se divi-
didas pelo crescimento percentual padrão de 2%, se aproximariam de uma elastici-
dade produto-emprego. No entanto, são necessários alguns cuidados nessa interpre-
tação. As elasticidades produto-emprego existentes na literatura brasileira são
elasticidades-arco, cobrindo os anos da amostra utilizada. Já as elasticidades aqui
obtidas são elasticidades-ponto para um determinado ano. Outro aspecto a ser ob-
servado é o seguinte: as elasticidades obtidas a partir de procedimentos econométricos
não consideram as relações intersetoriais, ou seja, são elasticidades a partir de um
ceteris paribus do setor considerado. Um aspecto final se deve aos condicionantes, de
cada firma individual, para contratação e dispensa. O modelo de insumo-produto
trabalha com um nível de utilização de capacidade da firma constante para o período
em que foi elaborada a MIP. Além disso, na simulação de emprego, não estamos
considerando os custos de contratação e dispensa, nem a variação da produtividade.
A influência do progresso técnico também está ausente. A simulação da MIP consi-
dera todas essas características constantes para aquele período da elaboração da ma-
triz. Assim, a consideração desses fatores deve ser feita através de uma estática compa-
rativa entre os períodos de cada MIP. Mas, se por um lado a estática comparativa é
capaz de minimizar tal problema, por outro ela não é capaz de quantificar o impacto
isolado de cada condicionante no emprego. Entretanto, as simulações de emprego
via MIP consideram todas as formas de contratação (formal ou informal).
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O índice que apresentaremos sofre influência de três instâncias da MIP:
a composição da demanda final a preços básicos, os coeficientes técnicos e a
estrutura do emprego. Quanto aos coeficientes técnicos, já observamos que
nos coeficientes estimados parece não ter havido um adensamento de cadeias
generalizado entre 1997 e 2003. Quanto às demais instâncias, as tabelas a
seguir mostram que suas alterações foram marginais para o mesmo período.

TABELA 5
COMPOSIÇÃO DO EMPREGO TOTAL SEGUNDO COMPLEXOS INDUSTRIAIS
[em %]

Fontes: IBGE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

TABELA 6
COMPOSIÇÃO DO DA DEMANDA FINAL A PREÇOS BÁSICOS SEGUNDO COMPLEXOS
INDUSTRIAIS
[em %]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Os resultados da simulação para todos os complexos juntos são apresen-
tados a seguir.

Chahad, Diaz e Pazzelo (2002, p. 119) apresentam uma elasticidade
média emprego-produto para a indústria brasileira de 0,36. Nossa elasticida-
de média entre 1996 e 2003 seria de 0,21. Considerando que a primeira
elasticidade observa um crescimento em todos os setores industriais, e que a
nossa elasticidade observa estímulos primários nos setores finais de cada com-
plexo, havendo estímulos menores e derivados nos demais, acreditamos que os
nossos valores sejam aceitáveis.

Ano 
Complexo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

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

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

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

Química 6,97 6,94 6,91 6,91 6,91 6,88 6,89 

Têxtil 3,34 3,25 3,24 3,57 3,63 3,58 3,42 

 

Ano 
Complexo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Agroindústria 4,51 4,32 4,87 5,21 5,15 5,03 5,31 

Construção 9,43 9,64 9,00 8,70 8,14 7,49 6,87 

Metal-mecânica 4,22 3,71 3,47 4,21 4,19 4,00 4,18 

Química 2,42 2,38 2,42 2,34 2,17 2,22 2,32 

Têxtil 0,70 0,66 0,71 1,05 0,97 0,96 0,74 
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TABELA 7
IMPACTO DE ESTÍMULOS NA DEMANDA FINAL DE TODOS OS COMPLEXOS
INDUSTRIAIS NO EMPREGO TOTAL
[em %]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
* Retirado de Bahia, Furtado e Souza (2004).

Na tabela a seguir apresentamos os resultados das simulações por com-
plexo industrial.

O primeiro ponto a chamar atenção é a redução expressiva de impacto no
complexo agroindústria, que se aprofunda a cada ano. Provavelmente tal com-
portamento se deve à perda expressiva de postos de trabalho que tem ocorrido
na agropecuária. De fato, Chahad, Diaz e Pazzelo (2002, p. 117) exibem elasti-
cidades emprego-produto negativas em alguns anos para a agricultura na década
de 1990. Além disso, verificamos uma expressiva perda de emprego na
agropecuária desde 1997, segundo as Contas Nacionais. A evolução desses valo-
res decrescentes parece se confirmar nas elasticidades médias (fizemos apenas
uma média aritmética das elasticidades apresentadas)2 emprego-produto de
Chahad, Diaz e Pazzelo (2002, p. 128)3 para Alimentos e Bebidas: 0,045 para
1990-1996 e 0,0335 para 1996-1999. Nossa elasticidade produto-emprego
média para 1996-2003 é 0,064 — porém deve-se salientar que as elasticidades
do texto citado tendem a ser menores por excluírem a influência do custo de
ajuste de empregar-desempregar, o custo salarial e a tendência de longo prazo.

No complexo construção notamos também tendência de queda dos im-
pactos, mas muito mais amortecida do que na agroindústria. Esse desempe-
nho parece se dever basicamente à retração no nível de atividade do complexo
construção (vide evolução da demanda final a preços básicos do complexo
construção na Tabela 6). De fato, seu coeficiente de importação não se altera
significativamente e nem a participação no emprego. A elasticidade média
emprego-produto de Chahad, Diaz e Pazzelo (2002, p. 128), nos mesmos
períodos citados, é respectivamente: 0,064 e 0,085. Nossa elasticidade média
para o período 1996-2003 é 0,078. Os valores são próximos, mas as elastici-
dades do texto citado incluem apenas os setores madeira e minerais não-metá-
licos, deixando ausente a construção civil. Como a perda de postos de trabalho
parece ter ocorrido fundamentalmente nesse último setor, acredita-se que nos-
sas elasticidades estejam razoavelmente aceitáveis.

2. Nas demais elasticidades referidas a Chahad, Diaz e Pazzelo (2002) apresentadas, adotamos o mesmo procedimento.

3. Consideramos, assim como nas demais citações de Chahad, Diaz e Pazzelo (2002), as estimativas via MQO e não via variáveis instru-
mentais.

1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

0,56 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,38 0,36 
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TABELA 8
IMPACTO DE ESTÍMULOS NA DEMANDA FINAL DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS SOBRE
O EMPREGO TOTAL
[em %]

 Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
* Retirado de Bahia, Furtado e Souza (2004).

No complexo metal-mecânica os impactos apresentam apenas uma ten-
dência suave de queda. Deve-se salientar que é nesse complexo que a poupança
de mão-de-obra tende a ter sua maior incidência devido à modernização dos
equipamentos pela microeletrônica. Esse resultado é coerente com as estatísticas
descritivas: o coeficiente de importação aumentou apenas ligeiramente; a estru-
tura de emprego e da demanda final a preços básicos também não se alterou
muito. As elasticidades médias de Chahad, Diaz e Pazzelo (2002, p. 128) para
os dois períodos são, respectivamente: 0,054 e 0,068. Nossa elasticidade média
para o período de 1996 a 2003 é 0,021. Deve-se notar, primeiro, que também
no texto citado não parece haver uma queda das elasticidades. Entretanto, nossa
elasticidade é significativamente menor. Esse resultado pode ser devido ao fato
de estarmos captando em nossa elasticidade média certa perda de elos intersetoriais
em razão do crescimento de importação de insumos que, apesar de não ter sido
muito forte, provavelmente tem seu impacto maximizado por ser esse complexo
o de maior intensidade nos encadeamentos.

No complexo química temos um comportamento semelhante ao do com-
plexo metal-mecânica: tanto a estrutura de emprego quanto à de demanda
final a preço básico não se alteram significativamente; o coeficiente de impor-
tação também não; os impactos sofrem apenas ligeira queda no período 1996-
2003. As elasticidades médias de Chahad, Diaz e Pazzelo (2002, p. 128) para
os dois períodos são, respectivamente: 0,058 e 0,018. Nossa elasticidade mé-
dia para o período 1996-2003 é 0,012, que se aproxima razoavelmente da do
texto citado para o segundo período, que é mais próximo do nosso.

No complexo têxtil, nenhuma das estatísticas descritivas (estrutura de
emprego e demanda final a preços básico, além de coeficiente de importação)
se altera significativamente. Dessa forma, os impactos permanecem muito se-

Ano 
Complexo 

1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Agroindústria 0,230 0,125 0,117 0,123 0,115 0,111 0,107 0,099 

Construção 0,174 0,160 0,169 0,158 0,157 0,152 0,147 0,134 

Metal-mecânica 0,058 0,046 0,041 0,034 0,039 0,040 0,036 0,038 

Química 0,019 0,029 0,029 0,028 0,027 0,024 0,021 0,021 

Têxtil 0,079 0,066 0,064 0,063 0,073 0,073 0,072 0,068 
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melhantes no período 1996-2003. As elasticidades médias em Chahad, Diaz
e Pazzelo (2002, p. 128) são, respectivamente: 0,089 e 0,067. Nossa elastici-
dade média para 1996-2003 é 0,035. Nota-se antes que, entre o primeiro e
segundo períodos do texto citado, também não há uma mudança forte nas
elasticidades. Depois, que a nossa elasticidade é bem menor que as do texto.
Acreditamos que isso se deve ao fato de não estarmos estimulando todos seto-
res desse complexo diretamente, o que é importante quando notamos ser esse
o complexo de elos intersetoriais mais fracos.

3.2 Resultados das simulações sobre o saldo comercial

A seguir apresentamos os resultados da simulação de todos os complexos juntos.

TABELA 9
IMPACTO DE ESTÍMULOS NA DEMANDA FINAL DE TODOS OS COMPLEXOS
INDUSTRIAIS SOBRE O SALDO COMERCIAL
[em %]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
* Retirado de Bahia, Furtado e Souza (2004).

Os resultados mostram que a tendência de aumento da restrição externa
se eleva até 1998. Ou seja, em 1997 e 1998 o crescimento econômico levava
a redução do saldo comercial — como definido em Bahia, Furtado e Souza
(2004). Após a desvalorização cambial de 1999, essa tendência se inverte e
gera uma nova tendência de impactos positivos e crescentes sobre o saldo co-
mercial. Em 2000, ano de crescimento significativo, os impactos se reduzem
consideravelmente, porém sem se tornarem negativos, como antes. Acredita-
mos que esse último resultado se deve a um desvio das exportações para o
mercado interno, como vinha sendo o padrão brasileiro. Entretanto, em 2004,
outro ano de forte crescimento (para o qual, todavia, não pudemos fazer simu-
lações), sabe-se que o saldo comercial não sofreu reversão. Sob esse último
aspecto, outra mudança considerável parece ter ocorrido: quando a economia
cresce, não ocorre desvio significativo das exportações para o mercado interno.

Na seqüência, apresentamos os resultados das simulações por complexo
industrial.

1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

0,090 –0,058 –0,032 0,043 0,010 0,066 0,101 0,133 
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TABELA 10
IMPACTO DE ESTÍMULOS NA DEMANDA FINAL DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS SOBRE
O SALDO COMERCIAL
[em %]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Os resultados anteriores mostram uma tendência de crescimento do im-
pacto do saldo comercial em todos os complexos. Note-se que os complexos
que reagiram mais prontamente à desvalorização cambial foram agroindústria
e têxtil. De fato, esses complexos produzem produtos muito sensíveis a preço
e, portanto, à taxa de câmbio.

O complexo química apresenta impacto positivo desde 1997, apesar de
seu impacto em 1996 ter sido negativo. O aumento de seu coeficiente de
exportação em 2001, mostrado antes, deve-se mais à alta de preços do petró-
leo a partir de 1999.

No complexo construção, o impacto negativo aumenta fortemente em
1999 e 2000. Isso se deve ao fato de que esse complexo, sendo basicamente
produtor de produtos não-comercializáveis, induz, ao crescer, a importação de
insumos em outros complexos. Como em 1999 há um arranjo de aumento de
preço de importações tanto via preço (devido à taxa de câmbio) quanto via
quantum (devido ao crescimento de 2000), os resultados parecem razoáveis. A
partir de 2001, há uma tendência de melhoria desse quadro.

Por último, o complexo metal-mecânica revela impactos negativos, ape-
sar de decrescentes. Em 1996 esse impacto já era negativo [ver Bahia, Furtado
e Souza (2004)]. Esse desempenho sugere que o coeficiente de exportação
desse complexo ainda é baixo, se comparado a seu coeficiente de importação e
a sua capacidade de encadeamento.

A seguir apresentamos o resultado de outra simulação. Trata-se de
quantificar o impacto das exportações sobre o crescimento do nível de ativida-
de de toda economia. Fizemos dois tipos de simulações: uma com crescimento
de 2% das atividades selecionadas como finais de todos os complexos juntos,
como nas anteriores; outra com crescimento de 2% em todas as atividades.

Ano 
Complexo 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Agroindústria 0,093 0,099 0,223 0,226 0,197 0,186 0,183 

Construção –0,078 –0,078 –0,110 –0,126 –0,088 –0,063 –0,051 

Metalmecânica –0,121 –0,117 –0,170 –0,155 –0,141 –0,109 –0,091 

Química 0,050 0,065 0,096 0,063 0,087 0,075 0,082 

Têxtil –0,002 –0,001 0,005 0,002 0,011 0,012 0,009 
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TABELA 11
PARTICIPAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES SOBRE O NÍVEL DE ATIVIDADE
[em %]

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Nota-se claramente a tendência crescente de importância das exporta-
ções para o crescimento do nível de atividade interno. Nota-se ainda que, em
1997 e 1998, essa participação pouco se altera. Porém, a partir de 1999, com
a desvalorização cambial essa participação dá um salto positivo, sugerindo uma
mudança estrutural — que, no entanto, está além do escopo deste trabalho
comprovar. Kannebley Jr. (2002), porém, analisando o período 1985-1998,
não encontra relação de longo prazo entre a taxa de câmbio real e o quantum
exportado. Isso sugere que o desempenho exportador após 1999 deve se rela-
cionar a questões institucionais (relações comerciais internacionais) e amplia-
ção do produto potencial exportador.

Em seguida apresentamos uma estimativa dos empregos envolvidos com
as atividades de exportação entre 1997 e 2003. Deve-se esclarecer que fizemos
dois tipos de simulação. Primeiro, trabalhamos com simulações por comple-
xo, ou seja, estimulamos apenas os setores finais de cada complexo. Depois
estimulamos todos os setores da matriz. Cabe ainda salientar que as simula-
ções utilizaram apenas as exportações de cada ano, sem nenhum crescimento
simulado delas.

TABELA 12
EMPREGOS GERADOS PELAS EXPORTAÇÕES

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

*Exportações de todos setores da MIP, independentemente dos complexos.

Ano 
Tipo de simulação 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Seleção 9,74 10,04 15,16 14,26 17,23 19,39 20,65 

Todos 15,14 15,31 18,24 19,25 22,40 24,39 25,39 

 

Ano 
COMPLEXO 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Agroindústria 558.430 530.003 881.558 843.340 938.126 1.024.527 981.837 

Construção 0 2.705 1.145 6.324 1.382 1.034 808 

Metalmecânica 132.479 123.144 133.525 154.881 173.578 197.969 226.612 

Química 147.104 165.668 217.478 174.047 220.271 212.446 227.457 

Têxtil 164.626 162.701 219.554 256.086 305.531 332.239 358.558 

Todos* 11.151.005 11.346.821 12.809.302 13.787.701 14.866.341 16.521.780 17.446.103 
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O aspecto que chama a atenção, a princípio, é que os empregos gerados
no primeiro tipo de simulação são significativamente inferiores aos do segun-
do tipo. Acreditamos que isso se deve ao fato de que nossas exportações foram
mais de produtos básicos e de semi-manufaturados no período considerado.

O complexo que mais cresce ao longo do período, em termos de exportações,
é o têxtil. Provavelmente graças à recuperação das lavouras de algodão, que estavam
fora de operação devido à praga do bicudo no período anterior. Além disso, as
atividades estimuladas (vestuário e calçados) são intensivas em trabalho.

No complexo construção, o resultado se deve provavelmente a atividades
de projetos de engenharia exportados.

Cabe salientar o expressivo aumento de empregos ligados a atividades de
exportação, sugerindo que esta última pode se tornar uma expressiva forma de
gerar empregos na economia brasileira.

4 CONCLUSÃO

Observamos que os impactos do crescimento das cadeias produtivas brasileiras
apresentou duas tendências simultâneas: melhoria do impacto sobre o saldo
comercial e piora do impacto sobre o emprego. Esse resultado sugere que a
restrição externa ao crescimento vem paulatinamente sendo reduzida, mas que
o adensamento das cadeias produtivas, necessário para que os impactos sobre o
emprego mais que compensem a tendência de poupança de mão-de-obra que
a modernização via microeletrônica traz, não tem ocorrido. Como mostram
Franco e Baumann (2005), a taxa de câmbio, mais que as tarifas, tem induzi-
do a um processo de substituição de importação. Entretanto, esse processo
não parece ser sistemático e profundo o suficiente para adensar as cadeias e
melhorar o problema da geração dinâmica de emprego pelas vias que seriam
mais estruturais, como demonstra ser necessário Schmitz (1985). Essa análise
vai de encontro à de Britto (2002), que demonstra não terem as cadeias pro-
dutivas da indústria brasileira se adensado entre 1997 e 2001.

Podemos, por fim, concluir que o crescimento das exportações é um fator
auspicioso na geração interna de empregos, compensando o efeito de poupan-
ça de mão-de-obra que a modernização da microeletrônica traz. Apesar de ser
inerente ao crescimento das exportações essa mesma modernização, ele ainda é
um mecanismo de curto prazo que pode aliviar a poupança de mão-de-obra,
enquanto se adensam as cadeias produtivas brasileiras e se resolve dinamica-
mente o problema de geração de empregos.
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ANEXO A

TABELA A.1
ESTATÍSTICA DE SENSIBILIDADE DE DISPERSÃO

Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Setor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

01  Agropecuária 3,498 4,181 4,0827 3,7685 3,7683 3,8085 3,8558 4,0333 

02  Extrativa  mineral 0,7713 0,9142 0,9688 0,8663 0,739 0,7387 0,742 0,7967 

03  Extração de petróleo e gás 0,8528 1,0747 0,8698 1,3835 1,8534 1,7893 1,8937 1,9046 

04 Minerais não-metálicos 0,9149 0,8887 0,8821 0,8241 0,8537 0,877 0,8731 0,8307 

05 Siderurgia 1,7207 2,1091 2,0385 2,0661 2,0836 1,974 2,1247 2,2977 

06 Metalurgia não-ferrosos 1,0205 1,1314 1,2153 1,1474 1,1863 1,1882 1,2518 1,193 

07 Outros metalúrgicos 1,263 1,4497 1,448 1,3632 1,2882 1,2793 1,3236 1,3484 

08 Máquinas e tratores 1,1665 1,181 1,165 1,141 1,1291 1,0812 1,0879 1,1243 

10 Material elétrico 0,7055 0,5554 0,5523 0,5355 0,5169 0,5263 0,5526 0,5254 

11 Equipamentos eletrônicos 0,5691 0,4439 0,4217 0,3808 0,3849 0,4029 0,4074 0,3914 

12 Automóveis, caminhões e ônibus 0,538 0,3275 0,326 0,3301 0,3292 0,3325 0,3417 0,3408 

13 Outros veículos e peças 0,9181 0,7878 0,7576 0,6595 0,6454 0,6507 0,7076 0,6729 

14 Madeira e mobiliário 0,6898 0,5943 0,5783 0,5587 0,5436 0,5458 0,5357 0,531 

15 Papel e gráfica 1,2104 1,8444 1,8073 1,7581 1,8162 1,7216 1,4529 1,4794 

16 Indústria da borracha 0,8858 0,868 0,8563 0,8791 0,8078 0,8137 0,8087 0,8307 

17 Elementos químicos 0,8883 0,8454 0,873 0,9158 0,8965 0,9107 0,861 0,8879 

18 Refino do petróleo 2,4511 3,3352 3,2279 3,8464 4,1899 4,1719 4,1665 4,2678 

19 Químicos diversos 1,2734 1,6145 1,6114 1,664 1,5597 1,4703 1,4717 1,4698 

20 Farmacêutica e perfumaria 0,5431 0,4269 0,4259 0,4365 0,4349 0,4315 0,4109 0,4092 

21 Artigos de plástico 0,8468 0,8283 0,802 0,7706 0,761 0,7281 0,7271 0,6956 

22 Indústria têxtil 1,3558 1,7359 1,6845 1,6016 1,3711 1,3635 1,3575 1,4064 

23 Artigos do vestuário 0,521 0,3339 0,3317 0,3353 0,5542 0,5646 0,5699 0,5493 

24 Fabricação de calçados 0,6239 0,4977 0,4836 0,4429 0,4339 0,4281 0,408 0,4074 

25 Indústria do café 0,6772 0,4958 0,4527 0,4538 0,4528 0,4763 0,4632 0,4544 

26 Beneficiamento de produtos vegetais 0,6689 0,612 0,5749 0,5897 0,571 0,6064 0,6357 0,6205 

27 Abate de animais 0,6475 0,5152 0,5094 0,4914 0,4841 0,4825 0,4851 0,4928 

28 Indústria de laticínios 0,6578 0,5062 0,4913 0,4982 0,4967 0,5006 0,5065 0,5041 

29 Indústria de açúcar 0,7039 0,5469 0,5422 0,5463 0,5836 0,5655 0,5825 0,5886 

30 Fabricação de óleos vegetais 0,8376 0,7987 0,6946 0,7416 0,6603 0,703 0,7854 0,782 

31 Outros produtos alimentares 0,7329 0,6766 0,6593 0,6632 0,6558 0,6728 0,6959 0,6889 

32 Indústrias diversas 0,6552 0,5702 0,7046 0,7154 0,7119 0,7288 0,7159 0,7255 

33 Serviços industriais de utilidade pública 1,4746 1,7007 2,1285 2,1032 2,0324 2,2176 2,1564 1,9802 

34 Construção civil 0,6485 0,4679 0,4739 0,4689 0,4612 0,468 0,4711 0,4645 

35 Comércio 1,6669 0,9076 0,9085 0,8308 0,8216 0,808 0,7793 0,737 

36 Transportes 1,3894 0,9201 0,851 0,8169 0,8091 0,8076 0,7831 0,7947 

37 Comunicações 0,7787 0,7039 0,8738 0,9298 0,9339 0,9878 0,9527 0,8863 

38 Instituições financeiras 1,0573 1,0941 1,144 1,1623 0,9998 0,976 0,9145 0,8712 

39 Serviços prestados às famílias 0,8113 0,5405 0,4991 0,4953 0,4582 0,4618 0,43 0,4235 

40 Serviços prestados às empresas 1,3101 1,7258 1,8364 1,6024 1,4814 1,482 1,4685 1,3573 

41 Aluguel de imóveis 0,7437 0,6008 0,601 0,5604 0,5869 0,5958 0,5646 0,5596 

42 Administração pública 0,8015 0,324 0,3227 0,3277 0,3264 0,3307 0,3389 0,3375 

43 Serviços privados não-mercantis 0,5093 0,324 0,3227 0,3277 0,3264 0,3307 0,3389 0,3375 
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Fontes: IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

TABELA A.2
ESTATÍSTICA DE PODER DE DISPERSÃO

Setor  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

01 Agropecuária 0,85 0,7146 0,6983 0,7642 0,7869 0,784 0,808 0,8031 

02 Extrativa mineral 1,0398 0,9445 0,9569 0,8814 0,9823 0,8895 0,8288 0,8539 

03 Extração de petróleo e gás 0,8143 0,6366 0,7877 0,5785 0,4804 0,4771 0,4706 0,4687 

04 Minerais não-metálicos 1,0587 1,1604 1,1098 1,1391 1,2701 1,2707 1,2072 1,1797 

05 Siderurgia 1,3229 1,0761 1,1077 1,0786 1,0478 1,0289 1,0352 1,0398 

06 Metalurgia não-ferrosos 1,1352 1,0481 1,2189 1,1272 1,1162 1,1413 1,1263 1,1836 

07 Outros metalúrgicos 1,1866 1,1076 1,1414 1,1882 1,1943 1,1979 1,2283 1,2288 

08 Máquinas e tratores 0,9186 0,7687 0,7913 0,7918 0,7622 0,7532 0,7792 0,7811 

10 Material elétrico 1,1565 1,2702 1,3507 1,4332 1,3814 1,3794 1,4268 1,4193 

11 Equipamentos eletrônicos 0,8476 0,9312 0,8755 0,8166 0,7526 0,8143 0,7776 0,7942 

12 Automóveis, caminhões e ônibus 1,1121 1,2995 1,3489 1,2145 1,2457 1,2236 1,2962 1,3031 

13 Outros veículos e peças 1,1886 1,2537 1,2503 1,1757 1,1635 1,1327 1,241 1,2524 

14 Madeira e mobiliário 1,0476 1,0842 1,1005 1,0924 1,1575 1,1344 1,0966 1,1335 

15 Papel e gráfica 1,1244 1,1775 1,2163 1,1543 1,024 1,0663 1,0696 1,0146 

16 Indústria da borracha 1,1054 1,2243 1,2142 1,3419 1,1537 1,1337 1,0759 1,076 

17 Elementos químicos 1,0364 0,765 0,8015 0,7751 0,7728 0,807 0,8262 0,8113 

18 Refino do petróleo 0,9646 0,8171 0,7921 0,8555 0,8785 0,8259 0,8306 0,8148 

19 Químicos diversos 1,058 0,8551 0,8511 0,8438 0,8697 0,7985 0,7593 0,7654 

20 Farmacêutica e de perfumaria 0,9382 1,2193 1,1535 1,2834 1,4647 1,5012 1,4343 1,4399 

21 Artigos de plástico 0,9848 0,88 0,8834 1,0216 1,0124 0,9794 1,0019 0,9797 

22 Indústria têxtil 1,1375 1,142 1,1891 1,2494 1,283 1,3083 1,2995 1,3336 

23 Artigos do vestuário 1,1303 1,6094 1,5759 1,5222 1,4344 1,5179 1,5321 1,6726 

24 Fabricação de calçados 1,1233 1,4222 1,3865 1,1735 1,2035 1,0856 1,0152 1,0859 

25 Indústria do café 1,2692 1,1776 1,0683 1,0699 1,0988 1,1037 1,0894 1,0985 

26 Beneficiamento de produtos vegetais 1,1427 1,2866 1,242 1,2333 1,3247 1,3728 1,3048 1,3186 

27 Abate de animais 1,2065 1,3806 1,3425 1,3515 1,3543 1,306 1,3162 1,3356 

28 Indústria de laticínios 1,2427 1,2858 1,2212 1,3407 1,3867 1,4043 1,4411 1,4652 

29 Indústria de açúcar 1,29 1,1657 1,1727 1,2359 1,0698 0,997 1,0121 0,9887 

30 Fabricação de óleos vegetais 1,326 1,0955 1,0308 1,0947 1,1756 1,1244 1,1295 1,1474 

31 Outros produtos alimentares 1,193 1,6102 1,5253 1,5124 1,607 1,6956 1,6806 1,6498 

32 Indústrias diversas 0,9734 2,334 2,2408 1,9661 1,6904 1,7288 1,6734 1,4141 

33 Serviços industriais de utilidade pública 0,7994 0,65 0,6621 0,6908 0,6949 0,7321 0,7621 0,7645 

34 Construção civil 0,8201 0,7368 0,7345 0,7751 0,8026 0,8211 0,8341 0,8487 

35 Comércio 0,8361 0,5158 0,5315 0,5688 0,5822 0,5915 0,5817 0,5761 

36 Transportes 0,8964 0,6727 0,6751 0,7449 0,7508 0,7485 0,7784 0,7955 

37 Comunicações 0,644 0,4984 0,5163 0,533 0,6695 0,7378 0,7755 0,6767 

38 Instituições financeiras 0,713 0,5203 0,5337 0,5467 0,5417 0,5209 0,5119 0,5165 

39 Serviços prestados às famílias 0,8135 0,7915 0,8015 0,8734 0,8553 0,8905 0,9314 0,9424 

40 Serviços prestados às empresas 0,7193 0,5747 0,6014 0,6363 0,6355 0,6329 0,6226 0,6318 

41 Aluguel de imóveis 0,5421 0,3516 0,3513 0,3606 0,3633 0,371 0,3809 0,3853 

42 Administração pública 0,7212 0,545 0,5502 0,5564 0,5481 0,5548 0,5824 0,5837 

43 Serviços privados não-mercantis 0,5699 0,3999 0,3977 0,4074 0,4113 0,4157 0,4256 0,4259 

 



CAPÍTULO 6

ASCENSÃO PROFISSIONAL DE HOMENS E MULHERES
NAS GRANDES EMPRESAS BRASILEIRAS

Danilo Coelho*

1  INTRODUÇÃO

De acordo com um consenso existente na literatura econômica brasileira, o
diferencial salarial entre homens e mulheres em nosso país é, em grande parte,
explicado pela segmentação ocupacional – ou seja, a concentração da força de
trabalho feminina em postos de trabalho mal remunerados.

Para ilustrar a segmentação ocupacional por gênero no Brasil, vejamos os
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE) e da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais/MTE) ambas de 2004. No uni-
verso dos trabalhadores com carteira assinada, 39% são do sexo feminino e
situam-se em nível educacional médio mais elevado do que a contraparte mas-
culina. Entretanto, nas grandes empresas privadas da indústria de transforma-
ção brasileira, onde os salários estão bem acima da média, as mulheres
representam apenas 23% do total de empregados.1 A segmentação aumenta
quando examinamos os altos escalões dessas empresas: somente 14% dos car-
gos de comando (gerência ou direção) são ocupados por mulheres. Em 1996
essa segmentação era ainda maior, visto que as mulheres perfaziam 22% do
total de empregados e ocupavam 8% dos cargos de comando.2

Esse último dado é interessante, pois demonstra que a segmentação existe
inclusive dentro das empresas. O fenômeno é conhecido na literatura internaci-
onal como glass ceilling (teto de vidro), uma referência às barreiras não-explícitas
que impedem às mulheres ascenderem aos altos escalões das empresas.

No entanto, o consenso termina quando se discutem as causas do fenô-
meno. Na literatura econômica alguns modelos teóricos enfatizam a discrimi-
nação, outros a diferença comportamental entre homens e mulheres. Os modelos
de Becker (1957), Arrow (1972) e Lazear e Rosen (1990) são exemplos repre-
sentativos dessa abordagem mais teórica.

* O autor agradece as sugestões e comentários de Alexandre Carvalho, Marcelo Fernandes, Luiz Kubota, Rafael Osório, Fábio Veras
Soares, Sergei Soares e Lenita Turchi. Em especial, o autor é grato à equipe de estatísticos da Diretoria de Estudos Setoriais (Diset) do
Ipea pelo apoio computacional e aos co-organizadores do livro.

1. No mercado de trabalho formal brasileiro, as mulheres estão concentradas em setores de serviços e de administração pública. Na
indústria de transformação, a participação feminina é maior nos setores têxtil, vestuário e calçados, e menor nos setores de metalurgia,
química e mecânica [Ikeda (2000) e Melo (2000)].

2. Melo (2000) e Kon (1999) utilizando dados da PNAD, também detectam o aumento da participação feminina nos cargos de gerência na
indústria de transformação.
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No modelo de discriminação por preferência, originalmente proposto
por Becker (1957), o empregador-discriminador prefere contratar um homem
a uma mulher, mesmo que tenham produtividades idênticas. Nesse modelo a
discriminação é uma questão de gosto, que por sua vez é influenciada por
fatores culturais e psicológicos. Além disso, a discriminação também pode vir
dos próprios colegas de trabalho – refletida em frases como “não aceito receber
ordens de uma mulher”.

Nos modelos de discriminação estatística, originalmente proposto por
Arrow (1972), supõe-se que a produtividade do trabalhador não é perfeita-
mente observável pelos empregadores e que existe um estigma social segundo
o qual as mulheres, na média, são menos produtivas do que os homens. Como
resultado, são preteridas pelos empregadores, que dão preferência aos homens,
mesmo que ela e ele tenham produtividade idêntica e o empregador não seja
preconceituoso. Como conseqüência, as mulheres que ainda não entraram no
mercado de trabalho sentem-se menos estimuladas a investir em sua forma-
ção. A falta de motivação acaba por confirmar o estigma social.

Em contraste com os modelos baseados na discriminação, o modelo de
Lazer e Rosen (1990) supõe que as mulheres possuem utilidades marginais
maiores do que as dos homens em atividades extramercado – por exemplo, cui-
dar dos filhos pequenos. Isso faz com que seus vínculos com as empresas sejam
mais instáveis do que os dos homens. Como conseqüência, as empresas têm
menos incentivos para contratá-las ou alocá-las em cargos de comando. Outra
hipótese é que, quanto mais as mulheres são qualificadas, menos atrativas são
para elas as atividades extramercado. Como corolário do modelo, os diferenciais
por gênero são progressivamente menos severos à medida em que ambos os sexos
galgam posições mais altas nas empresas – homens e mulheres são tratados de
forma igualitária em empregos que requeiram altos níveis de qualificação.

A discussão desses três modelos teóricos é interessante por si só,3 mas
foge ao escopo deste estudo. Seu objetivo é mensurar a segmentação por sexo
nos quadros das grandes empresas da indústria de transformação brasileira.
Mais especificamente, pretende-se averiguar a existência do “teto de vidro” na
ascensão profissional de mulheres na hierarquia dessas empresas. Para tanto,
estima-se, por meio de um modelo de duração, o diferencial entre homens e
mulheres, do tempo de emprego até a promoção a um cargo de comando
(gerência ou direção) na empresa.

A maioria dos estudos dedicados ao tema se concentra em estimar os
diferenciais na probabilidade de promoção por sexo. Entre as exceções estão

3. Para uma discussão sobre os modelos teóricos de discriminação, ver Arrow (1998), e para uma resenha em português, Loureiro (2003).
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MacCue (1996), Pekkarinen e Vartiainen (2006), e Ransom e Oaxaca (2005),
os quais também utilizam modelos de duração.4

MacCue (1996) utiliza dados da Michigan Panel Study of Income
Dynamics (1976-1988) e encontra evidências de que as mulheres solteiras
esperam o mesmo tempo que os homens para serem promovidas. Mas, en-
quanto para homens o estado civil não faz diferença, mulheres casadas demo-
ram mais para serem promovidas. Ainda no mercado de trabalho americano,
utilizando 11 anos de dados administrativos de uma cadeia regional de super-
mercados que enfrentou um processo judicial por discriminação de sexo,
Ransom e Oaxaca (2005) partem de uma amostra de trabalhadores que exer-
ciam a função de caixa, em dezembro 1978, para analisar a probabilidade de
algum deles vir a ser promovido a gerente em 1982. Feito o controle por idade
e tempo de emprego, as estimativas sugerem que os homens possuem seis
vezes mais chance de se tornarem gerentes do que as mulheres.

O estudo de Pekkarinen e Vartiainen (2006) sobre a indústria metalúrgica
da Finlândia tem dois principais resultados. Primeiro, mulheres demoram mais
para serem promovidas do que homens que começaram suas carreiras nos mes-
mos postos de trabalho. Segundo, utilizando bônus como indicadores de pro-
dutividade, não há evidências de diferenças de produtividade por sexo nos
postos de trabalho iniciais. No entanto, quando os trabalhadores são separa-
dos em grupos de promovidos e não-promovidos, o diferencial de produtivi-
dade por sexo torna-se claro. Mulheres promovidas e não-promovidas são
consistentemente mais produtivas do que a contraparte masculina. Pekkarinen
e Vartiainen concluem que o nível de produtividade mínimo requerido para as
mulheres serem promovidas é superior ao requerido para os homens.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: nas Seções 2 e 3
descrevem-se os dados e a abordagem econométrica. Na Seção 4 são apresenta-
dos e analisados os dados. Na Seção 5 faz-se um sumário dos principais resul-
tados seguido de sugestões para futuras pesquisas.

2  DADOS

Os dados utilizados neste estudo são provenientes da base de dados organiza-
da pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).5 Desse mesmo ban-
co foram utilizadas informações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais/

4. Até onde sabemos, não existem estudos de duração sobre os diferenciais de promoção para o mercado de trabalho brasileiro. Entretanto,
existe uma série de estudos sobre duração do desemprego no Brasil – ver, por exemplo, Menezes-Filho e Picchetti (2000 e 2003); Penido
e Machado (2003); e Barros, Corseuil e Bahia (1999).

5. Nos últimos dez anos o Ipea tem organizado o maior conjunto de informações sobre as empresas no Brasil. Ver detalhes da construção
desse banco de dados no Capítulo 1 deste livro e em De Negri e Salerno (2005).
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MTE), de 1996 a 2004; da Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE), de 1996;
e do Censo do Capital Estrangeiro (CEB/Bacen), de 1995.

A Rais é um registro administrativo gerenciado pelo Ministério de Traba-
lho e Emprego (MTE) que fornece informações socioeconômicas sobre todas
as empresas do setor formal brasileiro e seus respectivos empregados. As infor-
mações sobre os empregados são idade, sexo, cor, deficiência, grau de instru-
ção, tempo de emprego na empresa, salário, ocupação, número de horas
trabalhadas, tipo de contrato de trabalho, nacionalidade, mês de admissão,
mês de desligamento, causa de desligamento.6 As informações referentes às
empresas são setor de atividade, natureza jurídica e unidade da federação.

O CEB é produzido a cada cinco anos e fornece informação sobre a origem
do capital acionário da empresa. Neste estudo uma empresa é considerada de
capital estrangeiro quando mais de 50% do seu controle acionário pertence a
estrangeiros. Segundo a Rais de 2004, nas grandes empresas de capital estran-
geiro da indústria de transformação brasileira, as mulheres são 21% do total de
empregados e ocupam 13% dos cargos de comando, enquanto nas empresas de
capital nacional, esses números são 25% e 15%, respectivamente.

A PIA é uma pesquisa amostral das empresas industriais com 30 ou mais
empregados. Em relação às empresas com mais de 500 empregados a PIA tem
caráter censitário.

Nossa amostra é formada pelos empregados das empresas com cadastro
na Rais de 1996 e que, em janeiro de 1996, atendiam os seguintes requisitos:

a) ser empregado de empresa com mais de 500 empregados da indústria
de transformação, classificada por sua natureza jurídica como entida-
de empresarial privada com fins lucrativos.

b) ter entrado na empresa entre janeiro de 1989 e novembro de 1995,
tendo, no ano da entrada, menos de 26 e mais de 20 anos de idade;7

possuir curso superior completo; trabalhar 40 horas ou mais por se-
mana; receber salário com periodicidade mensal e ocupar uma das
seguintes posições: administrador, advogado, chefe intermediário,
contador, diretor, economista, engenheiro, gerente, supervisor de ven-
das e supervisor de compras.8 Além disso, ter contrato de trabalho

6. As informações sobre cor e deficiência constam na Rais desde 1999. Entretanto, elas ainda não foram liberadas pelo MTE. Atualmente,
o MTE e o Ipea, em parceria, estão realizando um estudo sobre a qualidade dessas informações.

7. A condição de idade é imposta como proxy para que esse trabalhador que possui curso superior esteja no seu primeiro emprego.

8. Essas ocupações constam da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), um cadastro que indica a ocupação exercida pelo empregado
na empresa e não necessariamente sua formação acadêmica. Por exemplo, se um empregado formado em engenharia trabalha como
telefonista, estará classificado como telefonista na CBO.
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com a seguinte característica: trabalhador urbano vinculado a um em-
pregador pessoa jurídica, por contrato de trabalho regido pela CLT,
por prazo indeterminado.9

Fizemos esse corte de ocupação porque os detentores de cargos de comando,
geralmente, iniciam suas carreiras nessas ocupações. Tal procedimento torna a
amostra mais balanceada, pois aumenta a possibilidade de ocorrerem promoções.

A PIA de 1996 é utilizada para garantir a correção e corroborar a declara-
ção da empresa à Rais a respeito do seu setor de atividade. Para isso é imposta
a condição de que a empresa faça constar na PIA de 1996 o mesmo código de
setor de atividade declarado na Rais de 1996.

A amostra final contém 3.854 homens e 1.213 mulheres distribuídos
em 636 empresas. Desse total de empresas, 145 são de capital estrangeiro.
Em relação às ocupações, a mais comum é a de engenheiro (48,4%). A pro-
porção de mulheres ocupando cargos de gerência ou direção (12,5%) é um
pouco superior à de homens na mesma situação (11,7%). Os homens e mu-
lheres da nossa amostra possuem em média 27 anos de idade, três anos de
tempo de emprego e uma carga de 43 horas de trabalho por semana. Em
relação ao salário, os homens recebem em média 23,13 salários mínimos, en-
quanto as mulheres recebem 18,81. A Tabela 1 apresenta o número de obser-
vações da amostra por ocupação e sexo. A Tabela 2 apresenta as médias amostrais
de algumas características individuais dos empregados de nossa amostra.

TABELA 1
NÚMERO DE OBSERVAÇÕES DA AMOSTRA POR OCUPAÇÃO E SEXO

Fontes: PIA/IBGE 1996 e Rais/MTE 1996. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

9. Empregados que atendiam os requisitos a e b, mas ganhavam menos do que cinco salários mínimos foram retirados da amostra por
suspeita de erro de declaração. Isto significou uma redução de menos de 1% da amostra.

Todos  Homens  Mulheres 
Variável 

Número %  Número %  Número % 

Engenheiro 2453 48,4 2120 55,0 333 27,5 

Advogado, economista, administrador  
ou contador 769 15,2  384 10,0  385 31,7 

Chefe Intermediário 702 13,9  527 13,7  175 14,4 

Gerente 584 11,5  435 11,3  149 12,3 

Supervisor de compras ou vendas 551 10,9  382 9,9  169 13,9 

Diretor 8 0,2  6 0,2  2 0,2 

Total 5067 100,0  3854 100,0  1213 100,0 
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TABELA 2
MÉDIAS AMOSTRAIS POR SEXO

Fontes: PIA/IBGE 1996 e Rais/MTE 1996. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

3  ABORDAGEM ECONOMÉTRICA

O objetivo da presente seção é apresentar o modelo de duração a ser utilizado
para estimar os diferenciais por sexo no tempo transcorrido entre a data de
entrada e a data de promoção ao cargo de comando (gerência ou direção).
O modelo de duração, conhecido como modelo de tempo de falha acelerado,
é descrito pela equação abaixo:10

log(T*
i)=α+β1xi1+...+βκxik+σεi   (1)

Onde log (T*
i) é a variável dependente, xi1,..., xik-1 e xik são as variáveis

independentes e εi é o erro do modelo com função de distribuição cumulativa
F, função densidade f e função sobrevivência S = 1 - F. As constantes σ,
α, β1 ,…, βκ−1 e  βκ  são os parâmetros do modelo a serem estimados.11

A variável dependente log (T*) foi construída seguindo os trabalhadores
ao longo do tempo a partir das informações contidas na Rais de 1996 a 2004.
Ela representa o logaritmo natural do tempo transcorrido por um trabalhador
entre a data de entrada e a data de promoção ao cargo de comando (gerência
ou direção) na empresa. Para algumas observações de nossa amostra a variável
T* não é observada de forma completa. Algumas observações possuem censura
à direita e outras à esquerda.

A censura à esquerda ocorre quando o evento de interesse se dá antes do
prazo fixado para o início do seguimento das observações ao longo do tempo. No
presente estudo, esse tipo de censura existe para todos os empregados promovidos
antes de janeiro de 1996. Portanto, todas as observações da variável T* referentes a
gerentes ou a diretores estão censuradas à esquerda. Por exemplo, imagine-se um

10. O termo modelo de tempo de falha acelerado está relacionado à especificação do modelo, que implica o seguinte: quanto maior for

Ψ
i
 = exp(-α-Σβ

j
x

ji
) menos tempo levará para a falha ocorrer com o indivíduo i [Jenkins (2005)]. No contexto em pauta, ironicamente,

“falhar” significa ser promovido.

11. A constante σ  é chamada de parâmetro de escala.

Todos  Homens  Mulheres 
Variável 

Média  DP  Média  DP  Média  DP 

Idade 27,38  2,26  27,46  2,28  27,10  2,15 

Tempo de emprego em anos 3,08  2,06  3,12  2,08  2,97  1,98 

Horas trabalhadas  43,01  1,61  43,01  1,62  42,99  1,55 

Salário mensal em SM 22,09  10,93  23,13  11,12  18,81  9,62 

Número de observações   5067    3854    1213   
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gerente que tenha entrado na empresa em janeiro de 1994. A informação mais
precisa sobre T* é que em janeiro de 1996 seu tempo de emprego era de dois anos.
Isto é, sabe-se apenas que T* é menor ou igual a dois anos.

A censura à direita ocorre quando o evento de interesse se dá depois do
prazo fixado inicialmente para o término do seguimento ou quando se dá algum
outro tipo de evento que impeça a observação do evento de interesse. Neste
estudo são censuradas à direita as observações da variável T* referentes aos traba-
lhadores que saíram da empresa antes de dezembro 2004 sem terem sido pro-
movidos e aqueles que não saíram, mas também não foram promovidos. Por
exemplo, imagine-se um engenheiro que trabalhou na empresa de janeiro de
1994 a janeiro de 1999 sem ter sido promovido a gerente ou a diretor. A infor-
mação mais precisa sobre T* é que seu valor é superior a cinco anos.

Portanto, em vez de observar diretamente a variável T*, esta é observada
indiretamente por meio da variável T definida a seguir:

Em que as variáveis Ei e Di são variáveis de censura à direita e à esquerda,
respectivamente.

As variáveis independentes xi1,..., xik-1 e xik foram construídas a partir
dos bancos de dados da Rais referentes ao mês de janeiro de 1996 e do CEB
de 1995. Nossa especificação para lista de regressores inclui cinco variáveis
binárias e uma variável contínua. As variáveis binárias relacionadas ao em-
pregado são: a) se ele é do sexo masculino; e b) se entrou na empresa depois
de 1993. As variáveis binárias relacionadas à empresa em que o empregado
trabalhava são: a) se ela é de capital estrangeiro; b) se está localizada na
região Sudeste; e c) o termo de interação (capital estrangeiro versus sexo mas-
culino). A variável independente contínua é o logaritmo natural do número
de empregados da empresa.

Para estimar os parâmetros do modelo, aplica-se o método de Máxima
Verossimilhança. A seguir, descreve-se a forma da função de log-verossimi-
lhança para amostras com observações censuradas à esquerda e à direita:

T*
i
 se i for não censurada;

E
i
 (tempo de emprego em janeiro 1996) se i  for censurada à esquerda; e

D
i 
(tempo de emprego até dezembro de 2004) se i  for censurada à direita.

T
i 
=
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onde, ui =    (Log(Ti)-α-β1xi1-...-βκxik 
),

Uma hipótese importante do modelo é que as variáveis di e ei, que acaba-
mos de definir, são independentes em relação às variáveis independentes do
modelo. Hipótese bastante forte, pois descarta a possibilidade de existirem ca-
racterísticas individuais ou das firmas que tornem algumas observações mais
propensas à censura do que outras. Por exemplo, se as mulheres tenderem mais
do que os homens a demitirem-se dos seus trabalhos, então as observações delas
terão maior probabilidade de serem censuradas à direita do que as dos homens.

Em relação a este último ponto, Ransom e Oaxaca (2005) e Blau e Kahn
(1981) não encontram diferenciais na taxa de demissão por sexo quando con-
trolada por atributos individuais e, principalmente, das firmas. Pekkarinen e
Vartiainen (2006) encontram taxas mais altas para as mulheres, porém essa
diferença pode estar relacionada aos critérios de promoção, não-explícitos, que
privilegiam homens e desencorajam mulheres. Menezes-Filho e Picchetti (2003)
encontram evidências de que no setor industrial de São Paulo os homens ten-
dem a ter maior rotatividade do que as mulheres.

Em relação à censura na amostra, as estatísticas descritivas, na Tabela 3,
documentam que entre os homens 10,8% das observações são não-censura-
das, 77,8% são censuradas à direita e 11,4% à esquerda. Entre as mulheres,
esses números são, respectivamente, 4,5%, 83% e 12,4%.

Utilizamos o software SAS 8.2 para encontrar os parâmetros que
maximizam a log-verossimilhança, usando o algoritmo de Newton-Raphson.
Os erros-padrão dos parâmetros estimados foram calculados a partir da inversa
da matriz informação observada.

1 se i for censurada à esquerda

0 em caso contrário

1 se i for censurada à direita

0 em caso contrário
ei =di = e

(2)( ) ( )
1 1 1

( )
(1 )(1 ) ( ) ( )

n n n
i

i i i i i i
i i i

f u
L d e Log d Log S u e Log F u

σ= = =

 = − − + + 
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1
 σ



151Ascensão Profissional de Homens e Mulheres nas Grandes Empresas Brasileiras

TABELA 3
MÉDIAS AMOSTRAIS POR SEXO E CENSURA

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos
dados obtidos nas fontes.

4  RESULTADOS

Inicialmente o modelo é estimado supondo que a variável Ti possui distribuição
Gama Generalizada.12 Além do parâmetro de escala (σ), essa distribuição é fun-
ção do parâmetro de forma (θ). Em seguida, realizam-se dois testes de hipótese
sobre o valor de θ. No primeiro teste a hipótese nula é  igual a 1 e no segundo
esse mesmo parâmetro é igual a 0. O teste da razão de verossimilhança logarítmica
foi o método estatístico adotado.13 Esses testes ajudam a melhorar a especificação
do modelo, pois as distribuições Weibull (se θ=1) e Log-Normal (se θ=0) são
casos especiais da família da distribuição Gama Generalizada. A Tabela 4 apre-
senta os parâmetros estimados do modelo para as três distribuições citadas.

Note-se que os parâmetros estimados para as três distribuições são prati-
camente idênticos, e que as variáveis relacionadas à origem do capital são sig-
nificativas. Nas empresas de capital nacional, os homens esperam
significativamente menos tempo para serem promovidos do que as mulheres.
O tempo de espera dos homens até a promoção é 35% mais curto do que o das
mulheres, quando a distribuição de T é Weibull ou Gama Generalizada (e 31%

12. Diferentes distribuições para o erro do modelo u
i
 implicam diferentes distribuições para T

i
. Por exemplo, a distribuição Log Gama para

u
i
  implica distribuição Gama Generalizada para T

i
.

13. Esse teste funciona da seguinte forma: primeiro, calculam-se os valores da função de log-verossimilhança para os modelos sem restrição
( L ) e com restrição ( L 

R 
) (a restrição depende da hipótese nula em questão). Em seguida, calcula-se a estatística -2 ( L

R
- L ), que possui

distribuição Qui-quadrado com graus de liberdade igual ao número de restrições. Se o valor dessa estatística for maior que o valor crítico,
então a hipótese nula é rejeitada [ver Greene (2000, pág. 152)].

Observações  
não-censuradas  

Observações  
censuradas à direita  

Observações  
censuradas à esquerda 

Homens  Mulheres  Homens  Mulheres  Homens  Mulheres Variável 

Média DP  Média DP  Média DP  Média DP  Média DP  Média DP 

Ti  (em meses) 80,55 37,45  88,11 39,72  72,35 43,62  67,5 40,75  49,44 25,39  36,83 23,32 

Chefe intermediário 0,22 0,42  0,29 0,46  0,14 0,35  0,16 0,36  - -  - - 

Engenheiro 0,59 0,49  0,44 0,5  0,63 0,48  0,31 0,46  - -  - - 

Supervisor de compras ou 
vendas 0,12 0,32  0,11 0,31  0,11 0,31  0,16 0,37  - -  - - 

Número de empregados 4791 5687  3905 5513  4377 5778  3525 5229  3293 3688  3836 4089,8 

Entrou na empresa depois 
de janeiro de 1993 0,43 0,5  0,42 0,5  0,59 0,49  0,52 0,5  0,33 0,47  0,49 0,5 

Empresa de capital 
estrangeiro 0,47 0,5  0,47 0,5  0,40 0,49  0,29 0,46  0,34 0,47  0,4 0,49 

Empresa localizada na 
região Sudeste 0,71 0,45  0,8 0,4  0,72 0,45  0,82 0,38  0,72 0,45  0,85 0,35 

Número de observações 416  55  2997  1007  441  151 
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mais curto quando a distribuição for Log-Normal).14 Já nas de capital estrangei-
ro, inexiste esse diferencial. Essa afirmação é sustentada pela não-rejeição da
hipótese nula de que a soma dos parâmetros associados à variável sexo masculino
e ao termo de interação (capital estrangeiro versus sexo masculino) é igual a 0
(veja o teste na Tabela 5). Além disso, nessas empresas o tempo de emprego até
a promoção é menor. Quando combinados, os dois resultados indicam que as
mulheres nas empresas de capital estrangeiro são promovidas mais rapidamente
do que os homens nas empresas de capital nacional.

TABELA 4
PARÂMETROS ESTIMADOS PARA TRÊS DISTRIBUIÇÕES
[a variável dependente é o logaritmo do tempo de emprego até a promoção em meses]

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos
dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.
L

R
 representa o valor da função de log-verossimilhança quando é imposta a restrição que não existe diferencial de promo-

ção por sexo nas empresas de capital estrangeiro (a soma dos parâmetros da variável sexo masculino e do termo de
interação (capital estrangeiro versus sexo masculino) é igual a 0).

Por sua vez, a variável relacionada ao número de empregados também é
significativa: o acréscimo de 1% no número de empregados aumenta em 6,7%
o tempo de emprego até a promoção. Resultado previsível, pois o número de
posições de gerência e direção em uma empresa cresce menos que proporcional-

14. exp(-0,44)-1=-35%.

Gama generalizada Log-normal Weibull 
Variáveis 

Coeficiente EP Coeficiente EP Coeficiente EP 

Constante  5,841 ***  2,47 5,248 ***  0,33 5,578 ***  0,29 

Sexo masculino -0,442 ***  0,12 -0,375 ***  -0,37 -0,437 ***  0,12 

Logaritmo do número de empregados 0,067 **  0,03 0,108 ***  0,04 0,077 **  0,03 

Entrou na empresa depois de janeiro de 1993 0,03 n.s.  0,07 -0,026 n.s.  0,08 0,031 n.s.  0,08 

Empresa de capital estrangeiro -0,448 ***  0,16 -0,566 ***  0,18 -0,478 ***  0,16 

Empresa de capital estrangeiro x sexo 
masculino 0,494 ***  0,17 0,736 ***  0,2 0,562 ***  0,18 

Empresa localizada na região Sudeste 0,15 *  0,08 0,104 n.s.  0,09 0,136 n.s.  0,08 

Parâmetro de escala 0,284  3,67 1,987  0,08 1,137  0,04 

Parâmetro de forma 4,452  57,66 -   -   

L -3016,18   -3074,36   -3029,81   

LR  -3016,26   -3076,98   -3030,21   

Número de observações não-censuradas 471   471   471   

Número de observações com censura à direita 4004   4004   4004   

Número de observações com censura à 
esquerda 592   592   592   

Número de observações 5067     5067     5067     
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mente ao número de empregados. Em relação à localização regional da empresa,
quando a distribuição é Gama Generalizada, a estimativa indica que na região
Sudeste a promoção é significativamente mais lenta do que no restante do país.
Já para as outras duas distribuições, essa variável é não-significativa.

TABELA 5
TESTE DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA LOGARÍTMICA15

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos
dados obtidos nas fontes.

A Tabela 6 apresenta os testes de hipótese para H0: θ=1 e H0: θ=0. Como
se pode verificar ao nível de 1% de significância, ambas as hipóteses são rejei-
tadas. Esses resultados indicam que as distribuições Log-Normal e Weibull
não se adéquam bem aos dados.

TABELA  6
TESTE DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA LOGARÍTMICA

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos
dados obtidos nas fontes.

Note que as variáveis relacionadas à ocupação dos empregados antes de
serem promovidos a gerentes ou a diretores não constam como variáveis inde-
pendentes do modelo. O motivo é que essas variáveis não são observáveis quando
as observações são censuradas à esquerda, isto é, aquelas referentes a gerentes e
a diretores. Considerando que algumas ocupações estão mais próximas da ati-
vidade fim das empresas do que outras e que existe segmentação ocupacional
por sexo, a não-inclusão dessas variáveis pode tornar as estimativas enviesadas.

Devido a esse problema de exclusão de variáveis relevantes, estima-se nova-
mente o modelo excluindo-se as observações censuradas à esquerda para que seja
possível incluir variáveis relacionadas à ocupação anterior à promoção. Essas novas
variáveis, todas binárias, são: se era engenheiro, se era chefe administrativo e se
era supervisor de vendas ou compras.

15. Hipótese nula: a soma dos parâmetros associados à variável sexo masculino e ao termo de interação (capital estrangeiro versus sexo
masculino) é igual a 0.

Valor crítico (%) 
Hipótese nula L LR -2 (LR - L) 

Número  
de restrições 1 5 10 

θ=0 -3016,18 -3074,36 116,37 1 6,63 3,84 2,71 

θ=1 -3016,18 -3029,81 27,27 1 6,63 3,84 2,71 

 

Valor crítico (%) 
Distribuição L LR -2 (LR - L) 

Número de  
restrições 1 5 10 

Gama generalizada -3016,18 -3016,26 0,16 1 6,63 3,84 2,71 

Log-normal -3074,36 -3076,98 5,24 1 6,63 3,84 2,71 

Weibull -3029,81 -3030,21 0,81 1 6,63 3,84 2,71 
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É importante enfatizar que esse procedimento tem um alto custo, pois
gera um viés de seleção nas estimativas, ocasionando uma redução do diferen-
cial de promoção por sexo. A razão é muito simples: excluir da amostra as
observações de gerentes e diretores significa excluir os indivíduos que foram
promovidos mais rapidamente, isto é: os homens.

Para avaliar o viés de seleção gerado por essa subamostra, também se
estima o modelo com especificação anterior, ou seja, sem utilizar as variáveis
relacionadas a ocupação. Os parâmetros estimados para as duas especificações
do modelo estão presentes na Tabela 7.

Como foi antecipado, o parâmetro estimado da variável sexo masculino diminui,
passando de -0,442 para -0,317, quando excluídas as observações de gerentes e direto-
res. E volta a cair quando incluídas as variáveis de ocupação, passando para -0,26.

TABELA 7
PARÂMETROS ESTIMADOS PARA AMOSTRA SEM OBSERVAÇÕES
COM CENSURA À ESQUERDA
[a variável dependente é o logaritmo do tempo de emprego até a promoção em meses]

 

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação
dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.
L

R
 representa o valor da função de log-verossimilhança quando são impostas as restrições de que os parâmetros da variável

capital estrangeiro e do termo de interação (capital estrangeiro versus sexo masculino) são iguais a 0.

Gama generalizada 

Modelo I Modelo II Variável 

Coeficiente EP Coeficiente EP 

Constante 5,647 ***  0,18 5,953 *** 0,19 

Sexo masculino -0,317 ***  0,08 -0,26 *** 0,08 

Chefe intermediário -  - -0,412 *** 0,08 

Engenheiro -  - -0,254 *** 0,07 

Supervisor de compras ou vendas -  - -0,29 *** 0,09 

Logaritmo do número de empregados 0,007 **  0,02 -0,002 ** 0,02 

Entrou na empresa depois de janeiro de 1993 -0,394 ***  0,04 -0,406 *** 0,05 

Empresa de capital estrangeiro -0,175 **  0,11 -0,136 ** 0,11 

Empresa de capital estrangeiro x sexo masculino 0,089 **  0,12 0,047 ** 0,12 

Empresa localizada na região Sudeste 0,195 ***  0,05 0,164 *** 0,05 

Parâmetro de escala 0,72  0,07 0,726 0,07 

Parâmetro de forma 0,103  0,19 0,067 0,19 

L -1280,170  -1265,917  

LR  -  -1268,434  

Número de observações não-censuradas 471  471  

Número de observações com censura à esquerda 0  0  

Número de observações com censura à direita 4004  4004  

Número de observações 4475   4475   
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Prosseguindo a interpretação dos resultados do modelo II da Tabela 7,
verifica-se que nas empresas de capital nacional o tempo de emprego dos ho-
mens até a promoção é 23% menor do que o das mulheres. Em contraste com
o resultado anterior, a origem do capital não faz diferença (ver teste de hipóte-
se na Tabela 8). Portanto, com a exclusão das observações censuradas à esquer-
da, os resultados indicam que o diferencial de promoção em favor dos homens
independe da origem do capital da empresa.

Outra questão interessante é saber qual ocupação leva os seus titulares a
serem promovidos mais rapidamente. Os parâmetros estimados sugerem que
é a de chefia intermediária, seguida de supervisão e engenharia. Por exemplo,
engenheiros demoram 29% a menos de tempo para serem promovidos do que
o grupo formado por advogados, economistas, administradores e contadores.
Em relação à localização regional da empresa, as estimativas indicam que na
região Sudeste a promoção é significativamente mais lenta do que no restante
do país. Por sua vez, a variável relacionada ao número de empregados não é
estatisticamente significativa.

A Tabela 9 apresenta os parâmetros estimados do modelo supondo as
distribuições Log-Normal e Weibull. Novamente, verifica-se que os parâmetros
estimados para as três distribuições são muito parecidos. A Tabela 10 apresen-
ta os testes de hipótese para H0: θ=1 e H0: θ=0. Em contraposição com o
resultado anterior, ao nível de 10% de significância, a hipótese nula H0: θ=1 é
rejeitada e H0: θ=0 é aceita. Os resultados sugerem que a distribuição Log-
Normal é uma boa aproximação para a distribuição de T quando comparada
com as outras duas.

TABELA 8
TESTE DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA LOGARÍTMICA

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos
dados obtidos nas fontes.

Valor crítico (%) 
Hipótese nula L LR -2 (LR - L) 

Número de 
restrições 1 5 10 

Os parâmetros da variável  
capital estrangeiro e do  
termo de interação  
(capital estrangeiro x sexo 
masculino) são iguais a 0. 

-1265,92 -1268,43 5,03 2 9,21 5,99 4,61 
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TABELA 9
PARÂMETROS ESTIMADOS PARA AMOSTRA SEM OBSERVAÇÕES
COM CENSURA À ESQUERDA
[variável dependente é o logaritmo do tempo de emprego até a promoção em meses]

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos
dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.
L

R
 representa o valor da função de log-verossimilhança quando é imposta a restrição que não existe diferencial de promo-

ção por sexo nas empresas de capital estrangeiro (a soma dos parâmetros da variável
sexo masculino e do termo de interação (capital estrangeiro versus sexo masculino) é igual a 0).

TABELA 10
TESTE DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA LOGARÍTMICA

Fontes: PIA/IBGE 1996, CEB/Bacen 1995 e Rais/MTE 1996-2004. Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos
dados obtidos nas fontes.

Valor crítico (%) 
Hipótese nula LR -2 (LR  - L) 

Número  
de restrições 

1 5 10 

θ = 1 -1278,30 24,76 1 6,63 3,84 2,71 

θ = 0 -1265,98 0,12 1 6,63 3,84 2,71 

 

Log-normal Weibull 
Variável 

Coeficiente EP Coeficiente EP 

Constante 5,944 ***  0,19 5,976 ***  0,18 

Sexo masculino -0,258 ***  0,08 -0,265 ***  0,08 

Chefe intermediário -0,414 ***  0,08 -0,383 ***  0,08 

Engenheiro -0,253 ***  0,07 -0,265 ***  0,07 

Supervisor de compras ou vendas -0,289 ***  0,09 -0,282 ***  0,09 

Logaritmo do número de empregados -0,002 **  0,02 -0,008 **  0,02 

Entrou na empresa depois de janeiro de 1993 -0,412 ***  0,04 -0,339 ***  0,04 

Empresa de capital estrangeiro -0,132 **  0,11 -0,172 **  0,11 

Empresa de capital estrangeiro x sexo masculino 0,043 **  0,12 0,086 **  0,12 

Empresa localizada na Região Sudeste 0,162 ***  0,05 0,178 ***  0,04 

Parâmetro de escala 0,749  0,02 0,411  0,01 

Parâmetro de forma       

L -1265,98   -1278,30   

LR -1268,44   -1281,49   

Número de observações não-censuradas 471   471   

Número de observações com censura à direita 4004   4004   

Número de observações com censura à esquerda 0   0   

Número de observações 4475   4475   
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5  COMENTÁRIOS FINAIS

Este artigo apresenta evidências que atestam a existência de um alto diferencial
de promoção por sexo, do tempo de emprego até a promoção aos cargos de
comando, nas grandes empresas de capital nacional da indústria de transforma-
ção. Por exemplo, ao iniciarem a carreira, os engenheiros levam em média entre
23% e 35% a menos de tempo para serem promovidos do que as engenheiras.

Em relação às empresas de capital estrangeiro, os resultados não são con-
clusivos: quando o modelo é estimado para a amostra completa, em que as
variáveis relacionadas à ocupação não são observáveis, os resultados são os se-
guintes: a) inexiste diferencial de promoção por sexo nas empresas de capital
estrangeiro; e b) mulheres e homens das empresas de capital estrangeiro são
promovidos mais rapidamente do que os homens e mulheres das empresas de
capital nacional.

Entretanto, quando o modelo é estimado para uma subamostra em que as
variáveis ocupacionais são observáveis e estão presentes na especificação do mo-
delo, a origem do capital não faz diferença, isto é: há um diferencial de promo-
ção em favor dos homens tão alto quanto o encontrado nas de capital nacional.

Outro resultado interessante é que os chefes intermediários, supervisores
e engenheiros são promovidos mais rapidamente do que os economistas, advo-
gados, administradores e contadores. As estimativas também indicam que na
região Sudeste a promoção é mais lenta do que no restante do país.

Esperamos ter despertado interesse capaz de levar a futuras extensões
deste artigo. Sua seqüência natural consistiria em replicar o estudo do tema
para outros setores da economia e para postos de trabalho ocupados por traba-
lhadores com nível de qualificação mais baixo.

Outra possível incursão ao tema, esta de caráter mais metodológico, con-
sistiria em comparar as estimativas deste artigo com as de estimadores não-
paramétricos. Para tanto seria interessante a adoção do estimador de ranking
parcial, recém-proposto por Khan e Tamer (2005) – um dos poucos métodos
não-paramétricos adequados para amostras com censura dupla, como a descri-
ta no presente trabalho.
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CAPÍTULO 7

CUSTOS DO TRABALHO, DIREITOS SOCIAIS E COMPETITIVIDADE
INDUSTRIAL1

Eduardo G. Noronha
Fernanda De Negri
Karen Artur

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo tratamos das relações entre competitividade, custos do trabalho
e direitos sociais. No debate atual, altos custos trabalhistas têm sido associados à
baixa competitividade. De outro lado, custos do trabalho estão claramente asso-
ciados a direitos sociais e do trabalho. De fato, de forma mais ou menos intensa,
todos os países expandiram seus benefícios sociais ao longo do século XX, seja
através de legislação ou via contratos coletivos, o que naturalmente implicou
elevação do custo indireto da força de trabalho. A expansão dos impostos gover-
namentais, das contribuições obrigatórias e dos benefícios garantidos através de
acordos coletivos elevou os padrões contratuais mundialmente. Direitos como
salário mínimo, limite da jornada de trabalho, férias, previdência, saúde e edu-
cação foram implantados mediante sistemas de financiamentos públicos, priva-
dos (ou mistos) e de forma voluntária ou mandatária, até os anos 1970-1980,
na maioria dos países ocidentais. Porém, essas tendências mais ou menos co-
muns e cumulativas escondem diferenças importantes, já que a evolução e o
padrão atual de direitos sociais e do trabalho diferenciam-se consideravelmente
entre os países segundo os seus benefícios e suas formas de financiamento, con-
solidando as tradições econômicas e jurídicas próprias a cada um deles.

A análise da relação entre normas do trabalho (e, portanto, custos e bene-
fícios) e competitividade exige alguns esclarecimentos iniciais a respeito da pró-
pria noção de contrato de trabalho. Os contratos de trabalho envolvem quatro
níveis normativos: a) o contrato individual; b) o contrato coletivo; c) as normas
jurídicas trabalhistas (leis, jurisprudência e dispositivos constitucionais); e d)
um conjunto de cláusulas implícitas, não-formalizadas. Mas, em cada país há
uma composição diferente das matérias que são reguladas em lei, em contrato
individual ou coletivo ou que não são formalmente reguladas mas constituem
prática corrente [ver Ewing (2003) e Crouch (1994)] – embora seja possível
considerar que cada um desses padrões normativos tende, por natureza, a regu-

1. Os autores agradecem os comentários e sugestões de João Alberto De Negri e Lenita Turchi.
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lar certos aspectos definidos da relação de trabalho. Por exemplo, no contrato
individual definem-se as funções básicas do empregado; no contrato coletivo, o
reajuste salarial; e na lei, o máximo de horas semanais ou anuais de trabalho.
Dessa forma podemos hipoteticamente situar os países em um contínuo entre
uma tradição legislada (Alemanha, por exemplo) e contratualista (Estados Uni-
dos). No primeiro caso, a lei prepondera sobre o contrato e, no segundo, ocorre
o oposto. Tais desenhos acarretam implicações importantes, já que, em princí-
pio, a tradição contratualista permite maior diversidade de padrões contratuais.

Adicionalmente, por força da lei ou dos contratos coletivos, as cláusulas
dos contratos de trabalho não se restringiram a temas trabalhistas, mas se
expandiram a outras áreas. O exemplo mais notável foi a expansão dos sistemas
previdenciários e de saúde através das relações trabalhistas. Mas há muitos
outros, como os benefícios para filhos em idade pré-escolar ou o direito a
transporte subsidiado (o vale-transporte no Brasil). Assim, além do direito do
trabalho diferir de país a país, os vínculos desse direito com os direitos sociais
variam conforme os desenhos de políticas sociais, as quais podem ser mais ou
menos universais. A generalização do assalariamento direta ou indiretamente
induziu à expansão de benefícios sociais [ver Castel (1998)].

No Brasil, desde a era Vargas, o contrato de trabalho tem sido a porta de
entrada para muitos benefícios sociais. Mais recentemente, a Assembléia Nacional
Constituinte de 1988 expandiu alguns direitos sociais e do trabalho e elevou para
a Carta Maior outros direitos já previstos na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Contudo, a abertura econômica no governo Collor reforçou idéias
liberalizantes que haviam ganhado força no ocidente durante os anos 1970-1980.
A partir de então, a pauta social do período anterior foi contraposta à uma nova
agenda de “desregulamentação”, sob o argumento da necessidade de adequação
das empresas nacionais ao novo nível de exposição à competição internacional
decorrente da abertura da economia nacional. O ajuste das empresas gerou, a
partir de então, um processo contínuo de aumento das taxas de desemprego.

O novo ambiente macroeconômico explicitou as divergências entre eco-
nomistas da ortodoxia neoclássica e “heterodoxos” de vários matizes, a respeito
das causas do desemprego e, principalmente, sobre a melhor forma de combatê-
lo. Diversos projetos de lei foram apresentados (por parlamentares ou pelo
Poder Executivo) no Congresso Nacional, visando, direta ou indiretamente, à
redução de custos de contratação e de dispensa. Do outro lado, parlamentares
de origem trabalhista ou de partidos situados mais à esquerda do espectro
político procuraram resistir à tais propostas através de diversos recursos de
obstrução, de adiamento de sua apreciação ou mesmo com a apresentação de
projetos que ampliavam os direitos sociais e do trabalho.
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Algumas mudanças da legislação trabalhista, embora tenham impactos
pequenos no mercado no curto prazo, apontam para alterações conceituais ex-
pressivas do direito contratual, pois alteram (ou ao menos tendem a alterar) as
próprias noções de “empregado”, “empregador”, “prestador de serviços”, “traba-
lhador temporário”, “trabalho esporádico”, entre outras. Tais noções ou “catego-
rias sociais” se consolidaram ao longo do século XX, mas, hoje, estão em muta-
ção e suas fronteiras tornaram-se mais obscuras. Tanto a sociologia como o direito
do trabalho destacam os limites, a complexidade e a historicidade de tais defini-
ções [ver Tilly e Tilly (1998) e Supiot (1999)]. Enfim, as fronteiras entre ser
empregador, autônomo empregado e não trabalhador são claras nos casos típi-
cos, mas, cada vez mais, se disseminam formas de contratos atípicas, sejam elas
previstas ou não pelas leis nacionais. Tais alterações têm implicações diretas na
relação entre custos do trabalho, direitos e competitividade empresarial.

No plano da economia, diversos artigos foram dedicados à mensuração dos
custos do trabalho, chegando a valores díspares e conclusões opostas a respeito
da relação entre custos do trabalho e competitividade das empresas. A disparidade
de resultados deriva das considerações prévias dos autores a respeito da definição
de “custos diretos” da contratação, “custos indiretos” e “direitos sociais” e da
própria noção da força de trabalho como “custo” ou “patrimônio”.

Consideramos que a polêmica tomada dessa perspectiva caiu em uma
armadilha conceitual incapaz de produzir resultados consistentes. Dadas as
considerações anteriores, sustentamos que a análise da relação entre
competitividade das empresas e custos do trabalho demanda o exame de qua-
tro dimensões. Primeiro, das formas de mensuração dos custos do trabalho;
segundo, da relação entre custos do trabalho e direitos sociais e do trabalho no
modelo socioeconômico brasileiro, bem como os constrangimentos à sua even-
tual transformação; terceiro, das mudanças práticas e judiciais das noções de
empregado, empregador, autônomo, e outros conceitos correlatos; e, por fim,
dos dados estatísticos nacionais disponíveis para a análise das relações positi-
vas ou negativas entre custos do trabalho e competitividade das empresas.

Neste capítulo busca-se uma alternativa ao debate predominante nos
meios político, técnico e acadêmico, centrado nas idéias de que a) há uma
relação direta e facilmente mensurável entre a elevação de custos do trabalho e
a redução da competitividade das empresas; b) os formuladores de políticas
públicas e os agentes do mercado de trabalho devem escolher entre a amplia-
ção da competitividade das empresas brasileiras ou o aumento de direitos so-
ciais – o que pressupõe a aceitação da comensurabilidade do binômio. Argu-
mentamos que custos e direitos são incomensuráveis se pensados em termos
da oposição entre a redução de custos levando ao aumento da competitividade
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versus a redução de direitos sociais e trabalhistas definidos em lei. Tal
contraposição implica opor valores de áreas (política industrial e política soci-
al) e tempos distintos – a redução de um direito social tem efeito imediato
para cada cidadão enquanto o aumento da competitividade tende a ter efeitos
sociais difusos e incertos quanto ao montante do ganho, aos segmentos ou
indivíduos favorecidos e ao prazo no qual os efeitos serão por eles percebidos.

Para analisar as dimensões mencionadas acima, este capítulo foi dividido em
quatro partes, além desta introdução. Na primeira, descrevemos os custos traba-
lhistas de acordo com levantamentos realizados por outros autores. Em seguida,
discorremos sobre os vínculos entre custos trabalhistas e financiamento de políti-
cas públicas e sociais. Na terceira parte, resumimos as principais mudanças judici-
ais que alteraram os custos trabalhistas ou interferiram na forma como o trabalho
é percebido e classificado jurídica e socialmente após a constituinte de 1988. Vale
lembrar que estamos tratando de um período no qual ocorreram várias mudanças
na legislação trabalhista e empresarial. Assim, apresentamos primeiramente um
balanço das alterações jurídicas que afetam ou podem afetar direta ou indireta-
mente os custos do trabalho. Por fim, com base na Pesquisa Industrial Anual (PIA)
e na Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), além de outras fontes adiante especificadas,
reunimos informações sobre custos trabalhistas diretos e indiretos da indústria
brasileira, examinamos as relações entre a evolução desses custos nas empresas e os
diferenciais de remuneração e de pagamento de benefícios entre os diversos tipos
de empresas. Tais dados nos permitem avaliar as práticas contratuais das indústrias
nacionais visando identificar os segmentos que possuem políticas salariais e bene-
fícios trabalhistas e sociais superiores ao mínimo legal em contraste àqueles que
mantém os custos trabalhistas próximos ao piso legal – ou abaixo dele.

As informações e estatísticas produzidas no presente estudo confirmam
nossa hipótese inicial de que quanto maior o capital das empresas, mais volta-
das para o mercado externo e mais inovadoras, melhores são suas práticas
contratuais. Se tal hipótese estiver correta, detecta-se a inadequação da ênfase
do debate público e técnico atual sobre a necessidade de redução de custos do
trabalho para o aumento da competitividade, o que tem implicações relevan-
tes para o desenho de políticas industriais e de emprego, bem como sobre o
debate relativo a direitos trabalhistas e sociais.

2 CUSTOS TRABALHISTAS

A alternativa mais simples para identificar os custos do trabalho é considerá-lo
como a somatória do salário nominal, adicionado a todos os gastos definidos
por lei e realizados pelo empregador, independentemente de serem impostos
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federais (a previdência social, por exemplo), impostos associados a benefícios
aos empregados pagos pelo empregador mas cujo custeio é parcialmente fi-
nanciado através de reduções fiscais (como o vale-transporte), contribuições
obrigatórias para associações (o chamado Sistema S), fundos disponíveis na
ocorrência de riscos ou como uma espécie de poupança involuntária – como
pode ser considerado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – ou
ainda benefícios tipicamente trabalhistas com retorno certo ao trabalhador,
como o direito a férias remuneradas e seu adicional. A despeito da diversidade
da natureza desses valores, todos podem ser considerados como custos diretos
ou indiretos para a empresa definidos pela legislação.

Além desses, há muitos outros custos não-considerados nos cálculos pu-
blicados nas pesquisas, seja por sua menor visibilidade ou pela dificuldade de
mensurá-los. Por exemplo, o adicional de horas extras é regulamentado pela
Constituição Federal (CF),2 mas seus custos adicionais são variáveis, conforme
sua utilização por parte das empresas. Outro exemplo é a legislação sobre
saúde e segurança no trabalho, cujas normas e custo por trabalhador variam de
acordo com a atividade empresarial e, portanto, não necessariamente guardam
uma relação proporcional entre o custo de implantar os procedimentos legais
e o número de trabalhadores contratados. Há ainda custos adicionais ao míni-
mo legal definidos em contratos ou acordos coletivos. São custos negociados
(no nível da categoria ou da empresa) entre as partes, mas que possuem força
de lei enquanto durar o contrato coletivo. Por fim, há um conjunto de benefí-
cios, concedidos voluntariamente pelas empresas, diferentes ou superiores aos
previstos em lei ou contratos coletivos. Enfim, esses três tipos de custos –
voluntários das empresas, definidos em contrato coletivos ou por legislação
federal, mas sem correspondência direta ao número de empregados – não são
normalmente considerados nos cálculos dos analistas3.

Assim, essa análise da proporção dos custos indiretos das folhas salariais
restringe-se àqueles que congregam três características: a) são definidos por
lei; b) são gerais e não exclusivos de segmentos produtivos específicos c) limi-
tam-se às contribuições ou benefícios que guardam uma proporção direta com
o número de trabalhadores.4 Portanto, o foco do debate atual tem sido o grau
de regulação federal, padronizada sobre os contratos celetistas, tanto por ra-
zões metodológicas como pela complexidade de comparações entre padrões
contratuais diversos – por exemplo, os estatutários.

2. Inciso XVI, art. 7º da C.F.

3. Conforme se vê na Seção 5 deste capítulo, os dados com os quais trabalhamos incluem os benefícios pagos voluntariamente pelas
empresas.

4. Por exemplo a ampla legislação sobre saúde nos locais de trabalho implica custos crescentes às empresas, mas implicam investimentos
que, em geral, não guardam relação direta com os salários.
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Mas, mesmo restringindo-se as estatísticas aos padrões mencionados aci-
ma dos contratos celetistas, as diferenças de cálculos apresentadas pelos analis-
tas variam consideravelmente. Exemplos disso são as estatísticas publicadas
por Pastore contrapostas às apresentadas pelo Dieese. Segundo Pastore (1994)
os custos indiretos representam 102,06% do salário nominal5 (ver Tabela 1).
No entanto, para o Dieese os encargos sociais representam um adicional de
30,89% sobre o salário contratual. A diferença deriva fundamentalmente das
definições utilizadas de “salários” em cada um dos cálculos6 (Tabela 2). Há
diversos elementos em debate nesses cálculos. Por exemplo, talvez seja contro-
versa a pertinência de considerar férias remuneradas como “encargos” – essa é
uma das críticas do Dieese. Mas, considerar a figura do “repouso semanal
remunerado” (inciso XV, art. 7º da C.F) como um gasto adicional ao salário
básico não tem fundamento, já que os salários são efetivamente negociados e
legalmente definidos com base na jornada legal de 44 horas semanais.7

Dependendo do que se considera direito social ou custo do trabalho, custos
diretos ou indiretos chega-se a valores diversos. Posto que o mercado de trabalho na
sociedade moderna é, necessária e factualmente, regulamentado, a suposição de rela-
ções de trabalho plenamente “desregulamentadas” ou “flexíveis” é uma abstração. O
“mínimo de regulação” é definido não apenas pela lei, pelos contratos coletivos, pela
jurisprudência, mas também por noções de justiça e por práticas reiteradas de con-
tratos de trabalho [ver Noronha (2001) e Artur (2004)]. Assim, a contraposição
entre direitos e custos do trabalho depende da percepção que se tem do que é o
“mínimo” ou do “ideal” de regulação das condições de trabalho – o que inclui desde
o salário, o tempo do trabalho, o meio ambiente em que ele ocorre, até direitos mais
“modernos”, como a igualdade de oportunidades por gênero e idade.

São esses elementos que tornam precárias as comparações internacionais
sobre custos do trabalho. A metodologia de levantamento de dados de cada país,
e principalmente as formas diferenciadas de financiamento de políticas públicas
implicam em diferentes tipos de custos direta ou indiretamente vinculados ao
emprego ou ao faturamento das empresas. De todo modo alguns exercícios com-

5. Pastore divulgou um valor ligeiramente superior em 2005 em artigo no jornal Valor Econômico [ver Pastore (2005)].

6. Ou 25,1% da remuneração total do trabalhador – nesse caso toma-se como base da remuneração total do empregado que corresponde
à soma do que o Dieese define como salário contratual (salário nominal mensal incluindo férias) mais o salário diferido (13º salário e 1/3
de férias) e eventual (FGTS e verbas rescisórias) [ver Dieese (1997)].

7. Vale lembrar que o salário mínimo nacional é assim definido. Portanto, sobre ele incidem os diversos “encargos” ou “benefícios”, entre
eles as férias remuneradas. Porém, o epouso semanal remunerado já está implícito no mínimo nacional. No entanto, Pastore calcula em
18,91 o custo do repouso semanal.
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parativos com países de tradição mais contratualista ou mais legislada indicam
que o Brasil estaria em níveis intermediários de custos indiretos.8

TABELA 1
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARA UMA INCIDÊNCIA DE 102%

Fonte: PASTORE (1996).

Portanto, o debate entre a definição de custos (indesejáveis) ou obrigações
trabalhistas e sociais mínimas (legal e moralmente desejáveis), além de criar uma
oposição incomensurável entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento
social, retira a dimensão histórica dos contratos civis, em geral, e do próprio direito
do trabalho, cuja autonomização face ao direito civil derivou do reconhecimento

8. Com base na metodologia do Eurostat “Labour Cost Survey” (1988) calculamos os custos do trabalho no Brasil e os comparamos com os de três
países incluídos no survey : Reino Unido, França e Alemanha. Com base nos critérios do Eurostat verifica-se que no Brasil os encargos representam
41,3% do total dos gastos com pessoal (portanto os salário direto representa 58,7%). Na Alemanha e França a proporção de encargos é ainda superior
44,0% e 48,6%, respectivamente. Somente no Reino Unido a parcela de encargos é consideravelmente menor (27%). Além disso, quando se considera
o salário direto acrescido dos salários indiretos (férias, abonos etc.) os indicadores brasileiros (80,7%) ficam em valores intermediários entre o Reino
Unido (85,4%) e a Alemanha (76,3%). A França mantém-se como o país onde a proporção de encargos é maior (32%), portanto os salários representam
68% [ver Noronha (2000a)]. Há muitas dificuldades técnicas em tais comparações, especialmente na adaptação do dados do Brasil e a antigüidade
das fontes. De todo modo, os valores são expressivos de modelos diferentes de financiamento de políticas sociais e de concepção de direitos do trabalho.

Tipos de encargos % sobre o salário 

A – Obrigações sociais 35,80 

Previdência Social 20,0 

FGTS 8,0 

Salário-educação 2,5 

Acidentes de trabalho (média) 2,0 

Sesi 1,5 

Senai 1,0 

Sebrae 0,6 

Incra 0,2 

B – Tempo não trabalhado I 38,23 

Repouso semanal 18,91 

Férias 9,45 

Feriados 4,36 

Abono de férias 3,64 

Aviso prévio 1,32 

Auxílio-enfermidade 0,55 

C – Tempo não trabalhado II 13,48 

13o salário 10,91 

Despesa de rescisão contratual 2,57 

D – Reflexo dos itens anteriores 14,55 

Incidência cumulativa do grupo A sobre o B 13,68 

Incidência do FGTS sobre o 13o salário 0,87 

Total Geral 102,06 
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da desigualdade das partes contratantes, bem como da condição subordinada do
empregado em relação ao empregador – o que é expresso na CF através da inclusão
dos direitos trabalhistas no Capítulo II – Dos Direitos Sociais. O nascimento do
direito do trabalho com base no reconhecimento dos recursos desiguais das partes
está presente tanto na história do direito latino-americano como na de países
europeus, incluindo os de tradição liberal e contratualista como o Reino Unido
[ver Pitt (1995), Sussekind (1999), Supiot (2002) e Uriarte e Alvarez (2001)].

TABELA 2
DESEMBOLSO TOTAL MENSAL PARA EMPREGAR UM TRABALHADOR COM SALÁRIO
CONTRATUAL HIPOTÉTICO DE R$ 100,00

Fonte: Dieese (1997).

3 CUSTOS INDIRETOS E FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O debate sobre custos do trabalho e competitividade das empresas envolve
também a forma como são financiadas as políticas públicas. Tal como ocorre
em outros países latino-americanos e europeus, no Brasil as histórias da ex-
pansão dos direitos sociais e a dos direitos do trabalho estão fortemente vincu-
ladas. Para os objetivos deste capítulo não seria procedente uma análise cir-
cunstanciada do modelo de proteção social no Brasil. Queremos apenas
explicitar a complexidade do tema “custos do trabalho”, já que alguns dos
itens que mais oneram a folha salarial financiam parte das mais importantes
políticas sociais, tais como o sistema previdenciário e bens públicos urbanos,
incluindo moradia (através do FGTS).

Itens de despesa Subparcelas Desembolso (em R$) 

1. Salário contratual - 100,00 

2. 13o  e adicional de 1/3 de férias (como proporção mensal) - 11,11 

3. Folha de pagamentos média mensal (1+2) (base de cálculo 
dos encargos sociais) 

- 111,11 

4. FGTS e verbas rescisórias (proporção mensal) - 11,93 

5. Remuneração média mensal total do trabalhador (3+4) - 123,04 

6. Encargos Sociais (incidentes sobre R$ 111,11) - 30,89 

6.1 – INSS (20%) 22,22 - 

6.2 – Seguro de acidentes de trabalho (2% em média) 2,22 - 

6.3 – Salário-educação (2,5%) 2,78 - 

6.4 – Incra (0,2%) 0,22 - 

6.5 – Sesi ou Sesc (1,5%) 1,67 - 

6.6 – Senai ou Senac (1,0%) 1,11 - 

6.7 – Sebrae (0,6%) 0,67 - 

7. Desembolso total mensal do empregador (5+6) - 153,93 
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Alguns países, como o Reino Unido, inicialmente expandiram mais seus direitos
universais que seus direitos trabalhistas, ao passo que outros, como a França, desenvol-
veram seus sistemas de proteção social atrelado à condição de empregado, conforman-
do aquilo que Ferrara (1993) denomina de welfare ocupacional. No Brasil, desde a Lei
Elói Chaves de 19239 até a CF de 1988, parcela significativa das políticas públicas
foram, e continuam sendo, financiadas através dos contratos formais de trabalho. Com
isso, onerou-se o setor produtivo, principalmente os segmentos de mão-de-obra inten-
siva. Mas, o acesso dos trabalhadores às políticas públicas foi limitado pela prática
disseminada de contratos informais, configurando uma forma “regulada” de expansão
da cidadania social, conforme a clássica formulação de Santos (1979). Durante todas as
décadas de 1930 a 1990 todos os governos introduziram alguma política pública cuja
forma de financiamentos implicou aumento de custo da contratação. As últimas delas
foram a do vale-transporte em 1985 (Lei 7.418), transformado em obrigatório em
1986 no governo Sarney e, no governo Collor, a taxação sobre folha salarial para o
financiamento do Sebrae em 1990 (Lei 8.029).

Apesar da persistência ou mesmo ampliação do padrão “legislado” do mode-
lo brasileiro, desde a introdução do FGTS em 1966 há ampla liberdade de
contratação e de dispensa no Brasil. Isto é, tanto a legislação quanto os contratos
coletivos deixam ampla margem de escolha aos empregadores, contrastando as
práticas contratuais predominantes internacionalmente, incluído alguns países de
tradição liberal como o Reino Unido.10 O FGTS é um marco nos modelos de
relações de trabalho e de proteção social no Brasil à medida que ele tipifica um
pacto não-explícito entre Estado e setor privado no qual o primeiro transfere ao
segundo a captação de financiamento de políticas públicas através do emprego
formal em troca de um mercado flexível para a contratação e dispensa. Trata-se de
um modelo legislado na vigência do contrato e liberal na contratação e na dispensa
[ver Noronha (2000b)], bem como de um modelo híbrido e particular de relações
de trabalho, de financiamento de políticas públicas e de inclusão social. Não se
pretende aqui avaliar tal modelo quanto à sua eficácia social, viabilidade econômi-
ca e seus eventuais impactos sobre os comportamentos dos atores no mercado, mas
apenas destacar que todos esses aspectos deveriam ser considerados numa eventual
reformulação dos encargos trabalhistas. Além disso, o desenho complexo das polí-
ticas que tais encargos financiam, suas múltiplas funções e, portanto, interesses
envolvidos, explicam (ao menos em parte) sua permanência no tempo e evidenci-
am a dificuldade de implantação de mudanças radicais.

9. O Decreto n° 4.682, de 24/01, conhecido como Lei Elói Chaves (o autor do projeto), determinou a criação de uma Caixa de Aposentadoria
e Pensões (CAP) para os empregados de cada empresa ferroviária. A lei é considerada o ponto de partida, no Brasil, da Previdência Social
propriamente dita. A generalização das CAPs e depois IAPs (1933) caracterizaram um sistema previdenciário diversificado por categorias
(até 1966 com a Lei Orgânica da Previdência) e financiados através encargos sobre os salários.

10. Vários autores já destacaram a alta flexibilidade do emprego no Brasil [ver Amadeo e Camargo (1996) e Jatobá (1994).
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4 MUDANÇAS RECENTES NA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO E DAS EMPRESAS

Os anos 1990 representam uma inflexão na história da expansão dos direitos
sociais e do trabalho através do emprego formal. A abertura da economia expôs
as empresas nacionais a um novo ambiente competitivo, levando a reestruturações
de todo tipo – incluindo fusões, fechamento de empresas, alterações de merca-
dos e produtos, terceirizações, entre outras. O novo cenário econômico somado
à disseminação de novas práticas organizacionais e ao processo de financeirização
da economia, conforme definido por Grün (2004), levou à adoção de mudanças
nas estruturas organizacionais das empresas e a um contínuo processo de demis-
sões e de ampliação do emprego informal durante toda a década de 1990.

Foi nesse ambiente macroeconômico que se disseminou a crítica ao modelo
de relações de trabalho e, conseqüentemente, deu lugar a um conjunto de pro-
jetos de leis que visavam diversificar os padrões contratuais das empresas e do
emprego. A agenda brasileira de relações de trabalho (e de competitividade in-
dustrial) aproximou-se da agenda internacional, na qual predominavam visões
críticas aos modelos legislados. Por exemplo, segundo as diretrizes do Fundo
Monetário Internacional (FMI) muitos países deveriam empreender
desregulamentações de suas “esclerosadas” leis trabalhistas e responsabilizar “as
proteções aos empregados, os altos custos para demissões, os salários mínimos
elevados e as distorções tributárias” pelas causas do desemprego. A partir da
primeira metade dos anos 1990 os projetos de leis aprovados foram quase exclu-
sivamente de “flexibilização”, invertendo a ênfase na ampliação do modelo legis-
lado predominante até o final da Assembléia Constituinte de 1988. Uma das
poucas exceções, dentro da tradição legislada, foi a aprovação, em 1999, do
Projeto de Lei (convertido na Lei 9.799/99) que insere na CLT regras sobre o
acesso da mulher ao mercado de trabalho.11 De todo modo, as alternativas estão
em debate e não houve nenhuma norma que tenha alterado radicalmente o
modelo legislado, apesar do grande número de projetos nessa direção e das alte-
rações normativas efetivamente implantadas. A tentativa mais audaz nessa dire-
ção ocorreu no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Em agosto de
2001 foi enviado ao Congresso Nacional, com pedido de urgência, o Projeto de
Lei 5.843/01 no qual se estabelecia a prevalência de convenções ou acordo cole-
tivo de trabalho sobre a legislação.12 Mas as reações adversas de parlamentares e

11. Ver a lei no Quadro 1.
12. Em agosto de 2001, o Projeto de Lei 5.843/2001 foi enviado ao Congresso com pedido de urgência no qual se estabelecia a prevalência
de convenções ou acordo coletivo de trabalho sobre a legislação infraconstitucional. Pela proposta do governo, as negociações entre
patrões e sindicatos poderiam prevalecer sobre a legislação, desde que não contrariasse a Constituição, a Legislação tributária e
previdenciária, a lei do FGTS, do vale-transporte, do programa de alimentação do trabalhador e as normas de segurança e saúde do
trabalho. Na ausência de convenção ou acordo coletivo em que estivesse expressa a vontade das partes, valeria o disposto em lei. Dia 04
de dezembro de 2001, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.483/01. As alterações feitas para que o projeto não fosse
considerado inconstitucional e recebesse apoio da maioria, na prática, deixaram para a negociação coletiva apenas temas secundários –
mesmo esses poderiam ser considerados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Em 06 de dezembro de 2001, o projeto foi enviado para
o Senado Federal mas não chegou a ser apreciado.
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dos especialistas em direito do trabalho (com diversas alegações de
inconstitucionalidade) impediram que o projeto fosse apreciado pelo Senado.

Vale mencionar ainda que a estabilidade da moeda obtida após o Plano
Real foi outro fator essencial na mudança da agenda de debates trabalhistas. A
Medida Provisória (MP) 1.053/95 revogou os mecanismos de correção auto-
mática dos salários vinculada a índice de preços e, com isso, revalorizou os
acordos coletivos. A medida, associada à estabilidade da moeda, permitiu que a
agenda trabalhista abrisse espaço para outros temas que não o salarial, o qual, até
então, monopolizava a agenda do pós-Constituinte. À parte o salário mínimo,
na tradição do direito do trabalho salários são matéria de negociação e portanto
não definidos ou indexados por normas federais. Atualmente o tema é conside-
rado superado e vinculado à história da hiperinflação dos anos 1980/1990. Neste
capítulo sobre custos do trabalho, o salário nominal em si não é objeto de aná-
lise, dada sua natureza de mercado, (conseqüentemente variável de acordo com
os indivíduos) e pela percepção hoje dominante no país, do salário como maté-
ria de negociação individual e coletiva, mas não de legislação.

Argumentamos neste tópico que as alterações legislativas trabalhistas ti-
veram algum efeito (de difícil mensuração) na redução dos custos do trabalho.
Mas, ainda mais relevantes, foram a criação de novas figuras jurídicas interme-
diárias entre as noções de “empregado” e “empregador” ou entre “empresa” e
“trabalhador autônomo”, as quais diversificam as alternativas contratuais.

Esta análise restringe-se a leis, MPs, jurisprudência e outras medidas judiciais
consideradas mais abrangentes e importantes, principalmente aquelas que alteraram
dispositivos gerais da CLT – excluindo assim todos os projetos referentes a servidores
públicos ou a categorias específicas. Rigorosamente não houve alterações de grande
impacto nas cláusulas de natureza geral dos contratos celetistas típicos, isto é, o
contrato por prazo indeterminado. As principais mudanças derivaram a) de criações
ou alterações de tipos contratuais não predominantes da CLT; b) alterações relativas
à resolução de conflitos e à fiscalização; e c) alteração de legislação sobre empresas.

4.1 Criação ou alterações de tipos contratuais na CLT

As principais medidas legislativas trabalhistas para o setor privado adotadas
no período pós-Constituinte ocorreram no governo Fernando Henrique Car-
doso. Dentre elas destacam-se aquelas que implicam criação de tipos contratuais
ou na alteração do padrão celetista predominante, quais sejam: o contrato por
prazo determinado, o trabalho a tempo parcial, o banco de horas, o contrato
de aprendiz, a suspensão do contrato de trabalho, a ampliação da utilização do
estágio, o consórcio de empregadores rurais, a ampliação de prazo para
contratação temporária.
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A Lei 9.601/98, que implantou o contrato por prazo determinado, tentou
modificar a estrutura central do direito do trabalho, fundada no pressuposto da
subordinação do trabalhador ao empregador por um prazo indeterminado. Pre-
via-se, nas justificativas oficiais, que a lei favoreceria a ampliação dos postos de
trabalho com a redução dos encargos sociais e custos para as empresas. Por essa
lei são reduzidas em 50% as alíquotas das contribuições ao chamado sistema S,
do salário-educação, da contribuição ao Incra, do seguro de acidente de traba-
lho; os depósitos mensais do FGTS caem de 8% para 2% e há desobrigação do
empresário de pagar ao trabalhador, ao final do contrato, o aviso prévio e a multa
de 40% do saldo do FGTS. A referida lei concedia por 18 meses, a contar de 21
de janeiro de 1998 (data de sua publicação), aos empregadores que contratas-
sem por tempo determinado, os referidos descontos. A MP 2.076, de junho de
2001, estendeu o prazo do benefício para 60 meses, que expirou no dia 20 de
janeiro 2003. O governo considerou insatisfatória a geração de empregos em
quatro anos13 e não reeditou a MP que prorrogaria os incentivos. Dados da Rais
confirmam a baixa adesão a esse tipo de contrato: em 1998 foram assinados
pouco mais de nove mil contratos e seis anos depois eles totalizavam apenas
36.023, entre os mais de 23 milhões de trabalhadores.14

A mesma lei introduziu a possibilidade de compensação anual da jornada –
o banco de horas. Embora a legislação obrigue o registro dos contratos de banco de
horas no MTE, nem todos os acordos são registrados, o que torna difícil sua
mensuração em nível nacional. No entanto, é uma medida de grande visibilidade,
dada a pressão dos setores da indústria e do comércio para a sua adoção. Dentre o
conjunto das leis aprovadas e descritas no Quadro 1, o banco de horas foi a mais
adotada. Mesmo assim, o universo dessas contratações mostrou-se pequeno em
comparação ao conjunto de contratos por prazo indeterminado [ver Krein (2001
e 2003)]. Assim, quaisquer das medidas implantadas não tiveram impactos im-
portantes na redução dos custos do trabalho nem na mudança substantiva dos
princípios que norteiam a CLT. Uma das medidas que poderia alterar uma das
características marcantes do modelo brasileiro de relações de trabalho – a Conven-
ção 158, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que limita a liberalida-
de da figura de dispensa imotivada – foi primeiramente aprovada e depois denun-
ciada em 1996. Outras medidas, a despeito de suas intenções, tiveram baixo impacto
por sua pequena adesão. É o caso das MPs que definem a jornada em tempo
parcial e a suspensão do contrato de trabalho [ver Cesit (2002)]. Por fim, ocorre-

13. Segundo entrevista do então Ministro Jaques Wagner, os benefícios concedidos aos empregadores acabaram dando muito pouco
resultado. Em quatro anos, 42 mil pessoas foram contratadas por essa modalidade, enquanto há no país cerca de 30 milhões de empregos
formais. (Entrevista à Folha de São Paulo, 21/01/2003).

14. Dados do Sistema de Estatística das Negociações Coletivas (Senc) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam estimativa
ligeiramente superior (42.620 contratados até de agosto de 2002), mas igualmente inexpressivos em relação ao total de empregos [ver
Cesit (2002)].
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ram outras medidas de efeitos setoriais, tais como a MP que regulamenta o traba-
lho aos domingo no comércio e a portaria do MTE que normatiza o chamado
Consórcio de Empregadores Rurais [ver Miguel (2000)]. No Quadro 1, listamos
as mais importantes alterações normativas trabalhistas do setor privado, de nature-
za geral (isto é, não-específicas de segmentos ou categorias), e com potencial de
alterar a estrutura de custos trabalhistas implantadas após a CF de 1988.

QUADRO 1
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E ALTERAÇÕES DO PADRÃO CELETISTA

(continua)

Tipo de norma Identificação Matéria 

Medida 
Provisória 794/94 

PLR – Não-incorporação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos 
rendimentos do trabalho para efeito de cálculo dos direitos trabalhistas. 
Posteriormente foi consolidada na Lei 10.101/00. 

Medida 
Provisória 1.053/95 Salários – Salários e as demais condições referentes ao trabalho devem ser 

fixados e revistos por meio de negociação coletiva. 

Lei 9300/96 

Negação de natureza salarial – Prevê que as verbas recebidas por trabalhadores 
rurais como salário in natura (casa para morar, por exemplo) não são 
incorporadas ao salário para efeito de cálculo das verbas rescisórias, ou seja, para 
efeito de indenização na hora da dispensa. 

Decreto 2100/96 

Denúncia da Convenção 158 da OIT – Esta convenção estabelece normas que 
limitam a dispensa imotivada, de maneira que tanto a despedida individual 
quanto a coletiva devem obedecer certos procedimentos para que sejam 
consideradas juridicamente regulares. 

Portaria 2/96 

Contrato temporário – Se houver autorização da Delegacia Regional do Trabalho, 
o contrato temporário pode ser ampliado de três para seis meses. Outros projetos 
de lei igualmente tentaram ampliar o prazo de contratação temporária que consta 
na Lei 6.019/74. 

Medida 
Provisória 1.572/97 Desindexação – Reajuste do salário mínimo nacional sem vínculo com qualquer 

índice de reposição da inflação. 

Medida 
Provisória 1.675/98 

Fim exigência da mediação/ produtividade – A exigência de mediação antes do 
ajuizamento do dissídio coletivo deixou de ser obrigatória Quanto à 
produtividade, ficou estipulado que qualquer concessão de aumento salarial a 
título de produtividade deveria ser amparado em indicadores objetivos, sem a 
restrição a que fossem aferidos por empresa (adequação às normas de 
participação nos lucros ou resultados. 

Medida 
Provisória 

Sucessivas MPs 

Comissão PLR – MPs posteriormente consolidadas na Lei nº 10.101/00 
(Participação nos Lucros e Resultados), que determina que uma comissão 
escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado pelo 
sindicato da respectiva categoria profissional, ou por meio de convenção ou 
acordo coletivo, deveria estabelecer as cláusulas da PLR. 

Medida 
Provisória 1.620/98 

Validade dos acordos – Revoga aspectos da Lei nº 8.542/92, a qual estabelecia 
que as cláusulas de um acordo ou convenção continuariam em vigor até que 
fossem explicitamente alteradas ou suprimidas por negociação coletiva, segundo 
o princípio da anualidade da data-base. Com a revogação desses parágrafos, os 
acordos deixam de vigorar se não forem renovados na data-base anual.  

Lei/ 
Decreto 

9601/98/ 
2.490/98 

Contrato por prazo determinado – Estabelecem e regulamentam o contrato por 
prazo determinado, inclusive definindo medidas de estímulo a essa contratação 
mediante a redução de encargos. Esse contrato pode ser aplicado em qualquer 
atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, por meio de convenção 
ou acordo coletivo. A contratação é permitida por até 02 anos. 

Medida 
Provisória 

1.709/98 

Banco de horas – A Lei 9.601/98 estabeleceu o banco de horas que possibilita 
que a jornada ultrapasse as atuais 44 horas semanais sem que o trabalhador 
receba o pagamento de horas extras, desde que haja compensação dessas horas 
ao longo de um período de quatro meses. Essa MP amplia o prazo de 
compensação da jornada  
para um ano. 
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(continuação)

Fontes: Oliveira (2002), Krein (2003) e pesquisa complementar realizada pelos autores deste capítulo.

Tipo de norma Identificação Matéria 
Medida 
Provisória 1709/98 Trabalho em tempo parcial – Estabelece o trabalho em tempo parcial, isto é, admite 

uma jornada de até 25 horas semanais. 
Medida 
Provisória 1.726/98 Suspensão do contrato de trabalho – Possibilita a suspensão do contrato de trabalho, 

por um período, vinculada a um processo de qualificação profissional. 
Medida 
Provisória 

1.878-
64/99 

Trabalho aos domingos – Regulamenta o trabalho aos domingos no comércio 
varejista em geral. 

Lei 9.608/98 Trabalho voluntário – Institui o contrato de trabalho voluntário sobre o qual não 
incidem encargos trabalhistas e previdenciários. 

Portaria 1.964/99 
Consórcio de empregadores – O consórcio é uma união de produtores rurais com a 
finalidade de contratar empregados rurais, sendo outorgado a um dos produtores 
poderes para contratar e gerir a mão-de-obra. 

Lei 9.799/99 

Mulher e mercado de trabalho – A lei proíbe atos discriminatórios, como publicação de 
anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, 
“salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o 
exigir”; recusar emprego, promover ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, 
idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, “salvo quando a natureza da 
atividade seja notória e publicamente incompatível”; considerar o sexo, a idade, a cor ou 
situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação 
profissional e oportunidades de ascensão profissional; exigir atestado ou exame, de 
qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou 
permanência no emprego; impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para 
deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão 
de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez; proceder o empregador ou 
preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 

Emenda 
Constitucional 28/00 

Prescrição trabalhista – O prazo prescricional das ações para os trabalhadores rurais 
passou a ter a mesma aplicação que para os urbanos, ou seja, dois anos após a 
extinção do contrato de trabalho ou em cinco anos, no curso do contrato. 

Lei 9.962/00 

Servidores públicos federais e CLT – Enquadra os futuros servidores públicos federais 
na Consolidação das Leis do Trabalho. Os servidores irão contribuir para o Instituto 
Nacional do Seguro Social e não poderão receber aposentadorias maiores do que o 
valor máximo estabelecido para a iniciativa privada. 

Lei 10.097/00 

Contrato do aprendiz – Regulamenta uma forma especial de contrato de trabalho 
ajustado por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar 
ao maior de quatorze e menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa de 
aprendizagem, formação técnico-profissional. 

Lei 10.218/01 

Horas extras e aviso prévio – O valor das horas extraordinárias habituais integra o 
aviso prévio indenizado. O reajuste salarial coletivo, determinado no curso do aviso 
prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido 
antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu 
tempo de serviço para todos os efeitos legais. 

Lei 10.243/01 

Jornada – Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária às 
variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o 
limite máximo de dez minutos diários. O tempo despendido pelo empregado até o local 
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado 
na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não 
servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. 

Lei 10.244/01 Horas extras – Revoga o art. 376 da CLT para permitir a realização de horas extras 
por mulheres. 

Lei 10.270/01 
Proibição de anotações desabonadoras – Proibição de anotações desabonadoras na 
carteira de trabalho e Previdência Social e imposição de multa ao empregador em 
caso de descumprimento. 

Lei 10.272/01 

Pagamento de parte incontroversa – Altera a redação do art. 467 da CLT. Em caso de rescisão 
de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o 
empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do 
Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. 

Lei 10.537/01 Custas trabalhistas – Estabelece a cobrança de custas e emolumentos na fase de 
execução dos processos na Justiça do Trabalho. 
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4.2 Alterações relativas à resolução de conflitos e à fiscalização

As mudanças no sistema de resolução de conflitos do trabalho, fundamental-
mente baseado na Justiça do Trabalho, tiveram como justificativa a necessida-
de de celeridade dos procedimentos judiciais e a proposição de outros meca-
nismos de resolução de conflitos, que não os judiciais (a arbitragem privada é
um exemplo). Nesse sentido, as principais mudanças apresentadas foram a Lei
9.957/00, que estabeleceu o rito sumaríssimo e a Lei 9.958/00, que criou as
comissões de conciliação prévia (ver Quadro 2).

O rito sumaríssimo determina que as reclamações trabalhistas que envol-
vam valores até 40 salários mínimos sejam resolvidas de acordo com um meca-
nismo judicial mais simplificado que o procedimento ordinário. Não pretende-
mos aqui tratar desse mecanismo ou de como vem sendo aplicado. Interessante
é observar que o debate sobre essa medida legislativa não envolve apenas a idéia
de celeridade da prestação jurisdicional, mas traz consigo o debate sobre a dis-
ponibilidade ou não do direito do trabalho. Por interpretação da CF e de prin-
cípios jurídicos, o direito do trabalho é entendido como indisponível, não po-
dendo ser negociado sem determinação da lei. Esse debate sobre a
indisponibilidade do direito do trabalho foi trazido pelo veto de dispositivo que
limitava as possibilidades de apresentação de recurso ordinário contra a decisão
no rito sumaríssimo15. O ordenamento jurídico determina que as decisões judi-
ciais podem ser objeto de apreciação por instâncias superiores, ainda mais se
tratando de direitos indisponíveis, como é o caso do direito do trabalho. A op-
ção do poder executivo, antevendo a resistência da oposição fundada na incom-
patibilidade com tais princípios jurídicos, foi vetar o dispositivo citado.

O debate sobre a indisponibilidade ou não do direito do trabalho ga-
nhou força ainda com a edição da Lei das Comissões de Conciliação Prévia.
Tais comissões, formadas com representantes de empregados e de empregado-
res, deveriam tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Interpreta-
ções mais liberais da lei passaram a defender a obrigatoriedade da submissão
das demandas trabalhistas às comissões e que os acordos feitos nestas comis-
sões não poderiam ser submetidos à Justiça do Trabalho. Na cartilha16 do
MTE sobre as comissões, o ministro Francisco Dornelles afirmou que as co-
missões seriam interessantes para o empregado porque “receberá rapidamente

15. Trata-se do inciso I do art. 895 da Lei 9.957/00 que determinava que o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo “somente será
cabível por violação literal da lei, contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou violação direta
da Constituição da República, não se admitindo recurso adesivo”. A mensagem sobre o veto dessa lei diz: “Por derradeiro, não seria
conveniente manter a regra esculpida no inciso I do § 1o do art. 895, que contém severa limitação do acesso da parte ao duplo grau de
jurisdição, máxime quando já se está restringindo o acesso ao Tribunal Superior do Trabalho.”

16. Comissões de conciliação prévia. Brasília: MTE, SRT, 2000.
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o que terá direito”; para o empregador porque se “livra de uma contenda judi-
cial” e para a Justiça do Trabalho porque será “aliviada de boa parte dos proces-
sos”. São argumentos, portanto, que valorizavam a eficácia das decisões das
comissões. Até 2002 houve rápido avanço das comissões – foram criadas 1.233
delas, segundo dado do MTE [ver Cesit (2002)]. Porém, posteriormente sur-
giram denúncias contra tais comissões, como atestam a revista do Ministério
Público do Trabalho,17 as notícias do site do Tribunal Superior do Trabalho18 e
os artigos do jornal Folha de S. Paulo.19 A partir de então, o TST em conjunto
com os ministros do trabalho dos governos FHC e Luiz Inácio Lula da Silva,
sindicatos, organizações empresariais e o Ministério Público passaram a discu-
tir a fiscalização das comissões de conciliação prévia. De um modo geral, nem
o atual governo ou as entidades citadas defenderam o fim das comissões de
conciliação prévia,20 mas seu aprimoramento.

Em termos de fiscalização do trabalho, a Portaria do MTE 895/95 repre-
senta uma mudança de concepção de política de fiscalização, de punitiva para
de orientação. Alguns analistas interpretaram tal mudança como uma forma
de conivência com o desrespeito à legislação. Mas, efetivamente ela pode ser
analisada como um meio de se obter a formalização de empresas e de contratos
de trabalho por meio de negociação de prazos com instituições do trabalho,
como as delegacias e o ministério público do trabalho [ver Miguel (2004)].

17. Em uma das notícias do Ministério Público do Trabalho consta que o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas concedeu liminar
favorável em ação do Ministério Público do Trabalho, suspendendo acordo coletivo que permitia à Comissão de Conciliação cobrar as
despesas para sua manutenção e funcionamento, sendo também suspensa cláusula que dava à Comissão o direito de solucionar conflitos
relacionados ao pagamento de verbas rescisórias, homologação que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego. Em outra notícia, o
Ministério Público comprovou que o Núcleo Intersindical das Comissões de Conciliação Prévia estava descumprindo termo de compromisso
firmado em 2001, no Distrito Federal, realizando homologações de acordos com trabalhadores pertencentes a categorias que não apro-
varam em suas convenções coletivas a adesão ao núcleo [ver: MPT notícias. Termo de cooperação visa aprimorar o trabalho das comissões
de conciliação prévia. Brasília, 15/05/2002; Ação do MPT anula cláusula de acordo coletivo que impunha aos empregados o pagamento de
taxa relativa à comissão de conciliação prévia. Brasília, 02/08/2002; Núcleo de conciliação prévia descumpre acordo firmado com MPT no
Distrito Federal. Brasília, 11/10/2002; MPT de São Paulo firma Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com Tribunal de
Arbitragem do Estado. Brasília, 27/10/2002. Acessível em: <www.mpt.gov.br>.

18. Acessível em: <www.tst.gov.br/notícias>.

19. Os artigos da Folha de São Paulo, no dia 27 de maio de 2002 tratam de denúncias dos trabalhadores contra as comissões de conciliação
prévia, já que muitos deles foram forçados a realizar acordos desfavoráveis [ver: Folha de São Paulo. Trabalhadores se queixam de
conciliações/ “Tribunais” dizem seguir a lei/ Centrais tentam regular atuação das comissões/ Lei que cria arbitragem é inspirada em
trabalho do Banco Mundial.

20. Segundo Krein (2001, p. 12), “Além de muitos sindicatos estarem convencidos da justeza da medida, uma outra razão que está
contribuindo para a sua propagação é a concorrência que está se estabelecendo, entre as centrais sindicais, pelos trabalhadores, já que
a lei permite a criação de núcleos de caráter intersindical; portanto, um sindicato pode fazer acordo de conciliação de membros de outras
categorias que não têm CCP organizada”.
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QUADRO 2
ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E DA FISCALIZAÇÃO

Fontes: Oliveira (2002), Krein (2003) e pesquisa complementar realizada pelos autores deste capítulo.

4.3 Alterações na legislação de empresas

Alterações normativas nos tipos de empresas previstos em lei podem ter impac-
tos tão ou mais expressivos do que mudanças nas leis trabalhistas. Efetivamente,
os temas estão imbricados, posto que a forma como se organiza a atividade em-

Tipo de norma Identificação Matéria 

Portaria 865/95 

Em caso de incompatibilidade entre a legislação e as cláusulas 
sobre condições de trabalho pactuadas em convenção ou 
acordo coletivo o fiscal do trabalho deve comunicar o fato à sua 
chefia imediata, que o submeterá à consideração da autoridade 
regional, cabendo a esta encaminhar a denúncia à Procuradoria 
Regional do Trabalho. Revela uma nova concepção de política 
de fiscalização, que passaria de punitiva para de orientação. 

Emenda Constitucional 24/99 
Extingue os vogais da Justiça do Trabalho. Com essa emenda, 
as Juntas de Conciliação e Julgamento foram transformadas em 
Varas do Trabalho. 

Lei 9.957/00 

Institui o procedimento sumaríssimo, ao qual está submetido 
todo dissídio individual cujo valor não exceda a 40 vezes o 
salário mínimo na data de ajuizamento da reclamação, 
excluídas as demandas em que é parte a administração pública 
direta, as autarquias e as fundações 

Lei 9.958/00 

Instaura as comissões de conciliação prévia, com representantes 
de empregados e de empregadores, para tentar conciliar os 
conflitos individuais do trabalho. Essas comissões podem ser 
instituídas por grupos de empresa ou ter caráter intersindical. 
Interpretação liberal da lei entende que toda demanda 
trabalhista deve ser submetida às comissões, o que, uma vez 
obtido o acordo, este não seria passível de ser apreciado pela 
Justiça do Trabalho. No entanto, ministros do TST 
posicionaram-se contra a impossibilidade de apreciação pela 
Justiça do Trabalho desses acordos. 

Emenda Constitucional 45/04 

Altera o artigo 114 da CF para ampliar a competência da 
Justiça do Trabalho para julgar as ações de relação de trabalho 
(e não somente as de relação de emprego regidas pela CLT), o 
que demandará interpretação dos tribunais para definir o que 
entendem por relações de trabalho. Estabelece novas 
atribuições, tais como o julgamento de ações sobre 
representação sindical, atos decorrentes da greve, indenização 
por dano moral ou patrimonial resultantes da relação de 
trabalho, os processos relativos às penalidades administrativas 
impostas aos empregadores por fiscais do trabalho e os 
mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando 
o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. O 
novo texto constitucional prevê ainda que o ajuizamento do 
dissídio coletivo de natureza econômica é facultado às partes, 
de comum acordo, o que revela a tentativa de promoção de 
mecanismos de negociação de conflitos entre as partes antes 
que a Justiça do Trabalho julgue o conflito. Juristas e mesmo o 
TST discutem se houve ou não mitigação do poder normativo 
da Justiça do Trabalho com a emenda. 
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presarial se reflete tanto nos contratos entre empresas como entre empregadores
e empregados. O tema da “flexibilização” do mercado de trabalho tem implica-
ções para ambos os tipos de contratos. A “flexibilização” é a antítese do princípio
da indisponibilidade dos direitos que caracteriza o direito do trabalho. Dessa
forma, a idéia, digamos, mais radical, da “flexibilização” implica aproximar o
direito do trabalho ao direito comercial, no qual os agentes têm plena liberdade
contratual e não estão presentes os princípios de tutela e de indisponibilidade.
Nesse caso, retira-se o contrato de trabalho da esfera pública para a privada.
Assim, tratar das mudanças do direito do trabalho no período atual implica
necessariamente examinar as diversas possibilidades normativas que separam o
empregado do prestador de serviços ou deste para o empregador.

Efetivamente, no Brasil nota-se que as mudanças das práticas contratuais
do trabalho (e, portanto, dos custos derivados da condição de empregado) esti-
veram relacionadas não só (e talvez menos) às alterações das normas trabalhistas,
mas de mudanças na legislação civil e comercial e de sua interpretação judicial.

A Lei 8.849/94 estabeleceu a inexistência de vínculo empregatício entre as
cooperativas e seus associados e entre os associados e os tomadores de serviços.
Pensada originariamente como uma sociedade de prestação de serviços para seus
próprios associados, as cooperativas passaram a ser utilizadas, numa aplicação des-
virtuada dessa lei, como empresas de prestação de serviços para outras empresas.
Pesquisadores e instituições do trabalho como a OIT, o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o MTE passaram a
denunciar a utilização de falsas cooperativas nas terceirizações. Observaram-se
casos em que os cooperativados sequer sabiam o que era uma cooperativa, presta-
vam serviços a uma única empresa e não recebiam sua parte na sociedade. Ou seja,
as cooperativas foram utilizadas para diminuição de custos de forma fraudulenta
[ver Lima (2000)]. Por outro lado, há estímulos importantes do governo federal
na disseminação de cooperativas ajustadas aos princípios do cooperativismo. O
que permite usos tão diversos da figura da cooperativa é a dificuldade de se romper
com os princípios de subordinação (que caracteriza a condição de empregado  mas
não do cooperativado) e, ao mesmo tempo, garantir aos cooperativados benefícios
sociais  e garantias trabalhistas iguais os próxima ao paradigma celetista. Enfim, a
eventual e provável expansão de cooperativas demandará do Judiciário a constitui-
ção de padrões contratuais híbridos, mas que permitam a distinção clara entre
empregados e membros de cooperativas, sob pena que uma condição contratual
contamine a outra e assim permita usos oportunistas da cooperativa enquanto
empresas informais.

Outras formas, desta vez legais, de minimização de custos empresariais
foram a adoção de medidas favoráveis às micro e pequenas empresas, como a
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Lei do Simples (Lei 9.317/96), que instituiu benefícios tributários e fiscais;21

o Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei 9841/99), que estabeleceu in-
centivos através da simplificação de obrigações administrativas e previdenciárias,
inclusive dispensando-as do cumprimento de regras trabalhistas, tais como
anotação das férias no livro (ou registro) dos empregados e não-obrigatoriedade
de contratação de menores aprendizes do Senac e estabelecendo ainda que o
fiscal trabalhista deverá orientar as micro e pequenas empresas, observando o
critério da dupla visita, salvo no caso de falta de registro de empregado.

Por sua vez, o TST, por meio do Enunciado 331/93, conciliando uma
demanda econômica que pleiteava a ampliação das possibilidades de
terceirização lícitas no país e uma demanda de indivíduos e sindicatos que
exigiam a responsabilização das empresas prestadoras e tomadoras de serviços
quando os trabalhadores terceirizados não recebiam seus direitos trabalhistas,
ampliou as possibilidades de terceirização para atividades meio, desde que
inexistentes a subordinação direta e a pessoalidade, e estabeleceu a responsa-
bilidade subsidiária do tomador de serviços, em caso de não-pagamento das
obrigações trabalhistas. Essa medida, portanto, ampliou as possibilidades le-
gais de prestação de serviço por empresas. A evolução do debate e das decisões
judiciais nos anos recentes é particularmente ilustrativa do momento de ajus-
tes normativos às novas práticas gerenciais e produtivas das empresas. O TST,
ao mesmo tempo que atendeu às novas demandas empresariais relativas à ên-
fase nas atividades fins, resguardou (ao menos parcialmente) o pagamento das
obrigações trabalhistas dos terceirizados ou dos prestadores de serviços através
a responsabilidade subsidiária [ver Artur (2004)]

Com o intuito de diminuir as obrigações tributárias e previdenciárias de
autônomos, o artigo 129 da Lei 11.196/05 (ex-”MP do Bem”) estabeleceu que
o prestador de serviço de natureza intelectual, científica, artística ou cultural
poderá pagar tributos federais e a contribuição previdenciária como pessoa jurí-
dica. Essa mudança causou divergências de interpretações. Alguns analistas ar-
gumentaram que a contratação de trabalhador na condição de empresa é positi-
va porque diminui encargos trabalhistas (o que seria vantajoso para a economia)
e outras entendendo-a como negativa, pois poderia gerar o uso inadequado des-
ses contratos de pessoa jurídica para indivíduos cuja condição de trabalho asse-
melha-se à do empregado. Caberá à Justiça do Trabalho tratar do tema.

21. São impostos e contribuições federais abrangidos pelo Simples: a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; b) Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público; c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; d)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; e) Imposto sobre Produtos Industrializados; f) Contribuição Previdenciária Patro-
nal; g) Contribuições destinadas ao Sesc, Sesi, Senai, Senac, Sebrae, Salário-Educação; h) Contribuição Sindical Patronal.
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QUADRO 3
POSSIBILIDADES JURÍDICAS DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DE CONSTITUIÇÃO DE
ATIVIDADES EMPRESARIAIS

(continua)

Autônomo 

Todo trabalhador conta-própria que não possua uma atividade econômica 
organizada e todo aquele que exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa. A Lei 9876/99 define-os como contribuintes 
individuais da previdência.  

Empresário individual 

Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou circulação de bens ou serviços. Está sujeito ao registro público de 
empresas mercantis. Responde, ilimitadamente, pelas dívidas contraídas no 
exercício da sua atividade. A Lei 9876/99 define-os como contribuintes 
individuais da previdência.. 

Prestador de serviços como pessoa jurídica 
O artigo 129 da Lei 11.196/05 estabelece que o prestador de serviço de 
natureza intelectual , científica, artística ou cultural poderá pagar tributos 
federais e a contribuição previdenciária como pessoa jurídica. 

Microempresas e empresas de pequeno 
porte 

A Lei nº 9.317/96 (Simples) dá benefícios tributários e fiscais. A Lei 9.841/99 
estabelece incentivo através da simplificação de suas obrigações 
administrativas, previdênciárias e creditícias. A Lei 11.196/05 (anterior MP 
255/05, chamada de “MP do Bem”), em seu artigo 33, estabelece que para ser 
microempresa, a empresa deverá ter receita bruta de até 240 mil reais no ano-
calendário anterior (o limite até então era de 120 mil reais). No caso da 
empresa de pequeno porte, a receita bruta anual deverá ficar entre 240 mil a 
2,4 milhões de reais (antes da MP era de 120 mil a 1,2 milhão). 

Sociedade simples 

Nova forma de sociedade de pessoas, destinada ao exercício profissional não-
empresarial, criada pelo Novo Código Civil. Não pode exercer qualquer 
atividade econômica profissionalmente organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou serviços e o seu objeto é restrito às atividades 
profissionais de natureza científica, literária e artística. A responsabilidade dos 
sócios é subsidiária (primeiramente executam-se os bens da empresa) e 
ilimitada (sem restrições de valor), podendo ser na proporção em que 
participem da dívida social ou solidária, conforme disposto no contrato. 

Cooperativas 

Classificada como sociedade de pessoas, as quais que reciprocamente se 
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 
econômica, de provei to comum, sem objetivo de lucro. É inscrita na Junta 
Comercial, em face de ser regida por lei especial (Lei 5.764/71). A Lei 
8.949/94 tornou possível que um grupo de trabalhadores se organize para a 
prestação de serviços e execute o trabalho em uma empresa sem que isso 
caracterize vínculo empregatício. Na prática, foi interpretada como uma 
forma de os tomadores de serviços e das cooperativas fraudulentas 
eximirem-se de qualquer encargo trabalhista. 

Sociedade limitada 

Ex-sociedade por cotas de responsabilidade limitada, instituída pelo Decreto Lei 
n. 3.708, de 10 de janeiro de 1919. O Novo Código Civil a denomina de 
sociedade limitada. É sociedade empresária cuja característica principal é que o 
limite da responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade é o total 
do capital social subscrito e não-integralizado. É a forma jurídica mais utilizada 
pelas empresas. 

Sociedade anônima – S/A 

A primeira Lei das S.A.s é a Lei 6.404/76. É uma sociedade empresária com 
capital social dividido em ações, na qual os sócios, chamados acionistas, 
respondem pelas obrigações sociais até o limite do preço de emissão das ações 
que possuem. As ações se dividem em ordinárias (com direito a voto) e 
preferenciais (sem direito a voto). As S.A.s podem ser de capital aberto ou 
fechado, conforme negociem ou não os valores mobiliários com oferta pública. 
A negociação de valores mobiliários é controlada pela Comissão de Valores 
Mobiliários. Nas S.A.s, o administrador não é responsável pelas obrigações que 
contrair em nome da sociedade e em virtude de ator regular de gestão, exceto 
se proceder, dentro de suas atribuições, com culpa ou dolo, ou ainda mediante 
violação de lei ou do estatuto social. A nova lei das SAS (Lei 10.303/01) limitou 
o número de ações sem direito a voto (50% do total de ações emitidas – antes 
esse limite era de 2/3).  
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(continuação)

Fontes: Lei n. 10.406/02, que instituiu o Novo Código Civil (revoga o Código Civil de 1916 e a primeira parte do Código
Comercial de 1850); Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas); A Lei 8.949/94 (acrescenta parágrafo ao art. 442 da CLT para
declarar a inexistência de vínculo empregatício entre as cooperativas e seus associados); Lei 10.303/01 (Nova lei das S.A.s
– a anterior é a Lei 6404/76); Lei nº 9.317/96 (Lei do Simples Federal); Lei 9.841/99 (Estatuto da micro e pequena empresa);
MP 255/05 (chamada “MP do Bem”); Lei 11.196/05 (Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de
Serviços de Tecnologia da Informação e o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras);
MP 275/05 (estabelece novas alíquotas para o Simples, de acordo com os novos limites de receitas brutas das micro e
pequenas empresas); Lei 9.876/99 (sobre Previdência); O Enunciado 331/93 e Resolução Administrativa n.96/2000 (norma-
lizam a terceirização no país).

Mas, no âmbito do presente capítulo importa destacar que os temas ou
práticas contratuais que derivam de efetivas mudanças na produção e gestão das
empresas têm grande potencial de gerar novas demandas normativas a respeito
de padrões contratuais aceitáveis e previstos na legislação. No Quadro 3, encon-
tram-se as possibilidades de exercício profissional e de constituição de empresas
previstas em lei, desde o profissional autônomo às sociedades anônimas. Em
posições extremadas como essas, não há dubiedades, mas os limites entre “autô-
nomo” e “empresário individual”, ou deste para “prestador de serviços como
pessoa jurídica” ou “microempresário” (ou até mesmo empregado) não são cla-
ros, pois estão em pleno processo de mudanças ou de constituição de uma nova
figura, como no caso das cooperativas não-fraudulentas ou de ampliação das
responsabilidades contratuais entre as empresas – como no caso da “responsabi-
lidade subsidiária”, cujas definições ocorrem via jurisprudência.

5 CUSTOS TRABALHISTAS E COMPETITIVIDADE NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Esta seção contém uma análise exploratória das relações entre custos do trabalho e
competitividade das empresas industriais brasileiras. A avaliação baseia-se em estatís-
ticas sobre gastos com pessoal na indústria brasileira disponíveis nos microdados da
Pesquisa Industrial Anual (PIA). Além das informações da PIA, foram agregados

Outras formas de sociedade 
empresarial pouco adotadas, que 
estavam na legislação anterior ao Novo 
Código Civil e que continuam 
vigorando no código atual 

Sociedade em Comandita Simples – composta por sócios de duas categorias: o 
comanditado, que responde ilimitadamente pelas obrigações sociais, e o 
comanditário, com responsabilidade limitada. 
Sociedade em nome coletivo – todos os sócios respondem de forma solidária e 
ilimitada pelas obrigações sociais. Sociedade em conta de participação – não está 
sujeita ao registro público de empresas mercantis. É conhecida apenas pelo nome do 
sócio ostensivo, que exerce a atividade constitutiva do objeto social em seu nome 
individual e sob sua própria responsabilidade, participando os demais dos resultados. 
Sociedade em Comandita por ações – sociedade cujo capital se divide em ações. A 
diferença com a sociedade anônima está na responsabilidade dos que administram 
a empresa, pelas obrigações sociais. Na comandita por ações, o acionista, se não 
participa da administração da sociedade, tem a responsabilidade limitada ao preço 
da de emissão das ações que subscreveu ou adquiriu; já o diretor ou gerente 
responde pelas obrigações constituídas durante sua gestão de forma subsidiária 
(após exaurir o patrimônio social), ilimitada (sem qualquer exoneração) e solidária 
(com os demais membros). 

Terceirização lícita 

O Enunciado 331/93 ampliou as possibilidades de terceirização de atividades meio das 
empresas, desde que inexistente a subordinação e estabeleceu a responsabilidade 
subsidiária do tomador de serviços em caso de não pagamento das obrigações 
trabalhistas (a Resolução Administrativa n.96/2000 estendeu essa responsabilidade 
para os órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista). Trata-se, portanto, de 
jurisprudência que amplia as formas de prestação de serviços lícitas no país. 
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dados provenientes de outras bases. A partir da Secretaria de Comércio Exterior
(Secex), agregou-se informações sobre o comércio exterior das firmas analisadas. A
Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec), do IBGE, possibilitou a inclu-
são de informações sobre a inovação tecnológica das firmas. Também utilizaram-se
alguns indicadores sobre o perfil da mão-de-obra ocupada na firma, proveniente da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Por fim, a nacionalidade da firma foi
obtida a partir do Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central (Bacen).

Esta análise diferencia-se das demais avaliações sobre a magnitude dos cus-
tos trabalhistas nas empresas, pois, a partir da base de dados construída para este
estudo, analisamos conjuntamente custos trabalhistas com toda a estrutura de
custos das firmas industriais e com suas diferentes medidas de desempenho.

Assim, em primeiro lugar, busca-se avaliar a relevância dos gastos com pesso-
al na estrutura de custos das empresas. A análise das relações entre desempenho
das firmas e custos do trabalho, por sua vez, será feita a partir da observação de
como a estrutura dos gastos em pessoal varia segundo tipos de firmas. Assim, não
estaremos preocupados em chegar a um valor definitivo para a magnitude dos
encargos trabalhistas na indústria brasileira. Antes disso, o objetivo é verificar como
a relação entre encargos e salários pode ser diferente em firmas com indicadores de
desempenho diferenciados, dentro de um mesmo setor, sujeito ao mesmo arcabouço
jurídico/institucional. Para tanto, tratamos os custos involuntários como parâmetro
divisório e classificatório de empresas que possuem práticas salariais ou de benefí-
cios superiores, próximos ou inferiores aos mínimos legais.

Nossa hipótese central considera que firmas mais competitivas e mais dinâ-
micas, do ponto de vista tecnológico, tendem a ter uma estrutura de gastos com
pessoal diferenciada das empresas e menos competitivas. Especificamente, argu-
menta-se que firmas mais competitivas pagam, proporcionalmente aos salários,
mais encargos e mais benefícios não-obrigatórios do que firmas menos dinâmicas.

5.1 Evolução recente da estrutura de gastos com pessoal na indústria

Antes de mais nada apresentamos, na Tabela 3, a distribuição dos gastos em
pessoal na indústria de transformação brasileira entre 1996 e 2003 e as variáveis
sobre gasto com pessoal disponíveis na PIA. Em primeiro lugar, percebe-se que
a estrutura dos gastos em pessoal é relativamente estável ao longo desses oito
anos. A primeira variável (salários, retiradas e outras remunerações) representa
cerca de 66% dos gastos com pessoal em 1996 e 67% em 2003. Essa variável
contém, além do salário-base dos trabalhadores, pagamentos referentes a férias,
13º salário, comissões etc.; alguns desses itens ora considerados “encargos” tra-
balhistas ora como “salários”, como relatamos na Seção 2. Vale lembrar que dada
a metodologia e os objetivos deste capítulo não é relevante distinguir salários de
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outros encargos, exceto sua natureza voluntária ou imperativa. Nesse caso, há
clara predominância de componentes obrigatórios e de natureza salarial.22

O segundo maior item nos gastos com pessoal é o pagamento da Previdên-
cia Social, responsável por cerca de 15,9% do total em 1996 e por 14,5% em
2003. Os gastos com FGTS apresentaram um ligeiro aumento no período, en-
quanto os relativos à previdência privada e indenizações reduziram-se de 1,7%
para 1,2%, respectivamente. O pagamento de outros benefícios concedidos aos
empregados – que inclui tanto benefícios obrigatórios como o vale-transporte
quanto benefícios opcionais como seguro saúde e vale-alimentação – aumentou
de 8,3% para 10,0% a sua participação nos gastos em pessoal.

TABELA 3
ESTRUTURA DOS GASTOS EM PESSOAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
BRASILEIRA – 1996-2003
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

22. A forma como a PIA coleta os gastos salariais tem maior proximidade com a concepção do Dieese, descrita anteriormente. Ou seja, os dados
da PIA na categoria “salários” aproxima-se da soma daquilo que o Dieese considera “salário nominal” e “salário diferido”. Isso significaria
que o que consideramos como “benefícios” obrigatórios nos cálculos aqui apresentados representam 37,8% do que a PIA define como
“salários”. Portanto, pode-se inferir que todas as empresas cuja relação custo/benefício supera essa proporção praticam políticas de benefícios
superiores ao mínimo legal. Contudo, note-se, que é limitada a comparabilidade dos dados da PIA com os cálculos apresentados no item 2.
Em primeiro lugar porque a PIA apresenta gastos efetivamente realizados pelas empresas e não cálculos com base nos mínimos legais.
Adicionalmente, a classificação que utilizamos de “salários” e “benefícios” está limitada pela metodologia de coleta de dados da PIA, a qual
não distingue claramente a natureza voluntária ou normativa dos gastos com pessoal nas empresas. De toda forma, com base na legislação
podemos, em cada grupo de gastos das tabelas apresentadas adiante, fazer algumas deduções de forma a estimar o quão próximo ou distantes
do mínimo legal estão os valores obtidos. Além disso, independente do caráter mandatário ou voluntário dos custos trabalhistas, as diferenças
entre os segmentos analisados são suficientes para distinguirmos empresas com práticas contratuais mais ou menos amplas e, portanto,
onerosas. Por fim, a análise das leis trabalhistas permite-nos inferir que a proporção de “benefícios” obrigatórios em relação aos “salários”
(nos termos da PIA) está próxima aos 37,8% mencionados acima mesmo que haja diversos fatores intervenientes sobre os quais não há
mensuração possível – por exemplo, sabemos que as horas extras estão incluídas no conceito de salário da PIA, o que significa a inclusão dos
gastos com o adicional legal mínimo de 50% sobre o valor da hora de trabalho, bem como outros adicionais que as empresas tenham negociado
em acordos coletivos. O tema é ainda mais complexo já que a natureza “salarial” da hora extra  está em debate. O Ministério da Fazenda
recentemente questionou decisão do STJ que considerou as horas extras como “indenização” (sem natureza salarial) e não “renda” e,
portanto, sem incidência do Imposto de Renda sobre as horas extras [ver Folha De São Paulo (24/02/2006)].

Componentes dos  
gastos com pessoal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Gastos com pessoal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Salários retiradas e outras 
remunerações 

66,1 66,5 66,0 67,3 67,6 67,4 67,6 67,1 

Previdência social 15,9 15,8 15,4 15,3 15,0 14,9 14,5 14,5 

FGTS 5,2 5,2 5,3 5,2 5,1 5,3 5,4 5,4 

Previdência privada 1,7 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

Indenizações trabalhistas e por 
dispensa incentivada 

2,8 2,4 2,6 2,3 2,1 2,1 2,0 1,8 

Benefícios concedidos aos 
empregados 

8,3 8,5 9,0 8,8 9,2 9,2 9,4 10,0 
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Vê-se, portanto, que a estrutura global de gastos em pessoal em 2003 é
bastante similar àquela observada em 1996, a despeito de todas as transforma-
ções ocorridas na estrutura industrial do país e de algumas mudanças mais
recentes na legislação.

Existe, entretanto, uma redução significativa na importância relativa dos
gastos com pessoal nos custos totais das empresas industriais brasileiras (Tabe-
la 4). Em 1996, os gastos com pessoal representavam cerca de 19% dos custos
totais e 40% dos custos das operações industriais na indústria de transforma-
ção brasileira. Em 2003, essa participação caiu sensivelmente, para cerca de
12,4% e 23,2%, respectivamente.

TABELA 4
INDICADORES DA PROPORÇÃO DE ENCARGOS E PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS COM
PESSOAL NOS CUSTOS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA – 1996-2000
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Essa queda pode ser creditada, em primeiro lugar, a movimentos de mo-
dernização industrial, que estariam reduzindo a participação dos gastos com
mão-de-obra nos custos totais das empresas. Em segundo lugar, é provável que
mudanças no padrão de gestão das empresas associadas a alterações da legisla-
ção e da jurisprudência trabalhista tenham incentivado ou possibilitado a subs-
tituição de mão-de-obra assalariada por autônomos prestadores de serviços e
por empresas terceirizadas. Isto é, aumentou-se o gasto com fornecedores e
prestadores de serviços. Portanto, a redução dos gastos com pessoal representa,
além de ganhos de produtividade da indústria brasileira, um processo de
desverticalização e conseqüentemente de alteração da relação da estrutura de
custos de produção.23

Além disso, houve pequena redução na relação entre encargos e salários,
de 51,3% para 49,1% entre 1996 e 2003 (Tabela 4). Chamamos de encargos
todos os itens de gastos com pessoal não incluídos na variável “salários, retira-
das e outras remunerações”. Globalmente, essa redução é muito pouco expres-

23. Há uma década atrás Carvalho e Bernardes (1996, p. 60) já apontavam a limitação dos dados disponíveis para se distinguir ganhos de
produtividade efetivos de ganhos derivados de processos de terceirização.

Indicadores 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Relação entre encargos e salários 51,3 50,4 51,4 48,7 48,0 48,3 47,9 49,1 

Relação entre gastos com pessoal e custos 
totais 19,3 18,4 17,8 14,1 14,0 13,2 11,5 12,4 

Relação entre gastos com pessoal e custos das 
operações industriais 

40,4 37,6 37,1 31,0 27,4 26,2 24,3 23,2 
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siva, mas quando observamos a evolução da relação entre encargos e salários
segundo o porte das empresas (Tabela 5), as variações são mais significativas.

TABELA 5
INDICADORES DA PROPORÇÃO DE ENCARGOS E PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS COM
PESSOAL NOS CUSTOS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA, SEGUNDO TAMANHO DA
FIRMA: 1996 A 2000
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Em primeiro lugar, nota-se que firmas com menos de 100 funcionários
pagam menos encargos relativamente aos salários do que firmas maiores, ao
mesmo tempo em que é superior o peso dos gastos em pessoal nos custos totais
dessas firmas. Evidentemente, a relação entre gastos com pessoal e custos to-
tais expressa uma série de fatores, entre eles, diferenças na intensidade do uso
de fatores produtivos, capital e trabalho, pelas empresas.

Quando se observa o que aconteceu no período 1996-2003, nota-se que
as firmas com menos de 50 funcionários foram as que mais reduziram a pro-
porção de encargos em relação aos salários. Essa proporção caiu de 36% e 42%
para 23% e 34% respectivamente em firmas com menos de 30 e em firmas
com 31 a 50 funcionários. Três fatores podem explicar a redução dos encargos
das pequenas empresas. Em primeiro lugar, a introdução do Simples, em 1999,
visava justamente à redução de impostos e contribuições (incluindo
previdenciárias e trabalhistas) das micro e pequenas empresas. Segundo, a ex-
pansão das pequenas empresas foi expressiva no período, o que, em um pri-
meiro momento, tende a reduzir a média de formalização dos contratos traba-
lhistas no segmento de pequenas empresas. Em terceiro lugar, é possível que
empresas que contratavam formalmente todos ou parte dos empregados te-

Faixas de tamanho das firmas (número de funcionários) 
Indicador Menos 

de 30 
De 31 a 

50 
De 51 a 

100 
De 101 a 

250 
De 251 a 

500 
De 501 a 

1000 
De 1001 a 

2000 
Mais de 
2001 

1996 

Relação entre encargos e 
salários  36 42 45 48 50 52 53 58 

Relação gastos com pessoal 
por custos totais 

25 23 21 20 19 19 20 18 

2003 

Relação entre encargos e 
salários 

23 34 43 50 54 54 54 55 

Relação gastos com pessoal 
por custos totais 

21 19 15 13 12 11 12 11 
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nham ampliado a folha salarial sem ampliar proporcionalmente o gastos com
encargos, seja por contratar informalmente os novos empregados, por contratá-
los com registro salarial em carteira inferior ao efetivamente pago, ou por efe-
tivamente “informalizarem” os contratos, com processos de terceirização ou de
ampliação do trabalho a domicílio.24

De modo geral, todas as firmas apresentaram uma redução no peso dos
gastos com pessoal nos custos totais, Ao contrário do comportamento da rela-
ção encargos/salários, essa redução foi substancialmente maior para firmas
maiores. Portanto, os ganhos de produtividade (somados a terceirizações, como
mencionamos) das grandes empresas não foram acompanhados na mesma pro-
porção por reduções nos encargos socais, especialmente nas grandes empresas.
No próximo item detalhamos a estrutura de gastos com pessoal e suas varia-
ções segundo o porte das empresas e suas estratégias competitivas.

5.2 Diferenciais de gastos com pessoal entre firmas

O objetivo desta seção é, primeiramente, observar as diferenças existentes na
estrutura de gastos com pessoal das firmas, segundo o seu porte, estratégia
competitiva e inovação tecnológica. Em segundo lugar, as firmas da indústria
de transformação brasileira foram subdivididas segundo a proporção de encar-
gos pagos em relação aos salários. O objetivo desta divisão é verificar se as
principais características das firmas que pagam menores razões de benefícios e
salários são substancialmente diferentes daquelas que pagam mais benefícios
aos seus funcionários.

 A Tabela 6 mostra a estrutura de gastos com pessoal das empresas, se-
gundo o seu tamanho. Verifica-se que as de médio e grande porte são muito
semelhantes em termos dessa estrutura. Todas as empresas com mais de 100
empregados gastam cerca de 65% em salários e os outros 35% em benefícios.
Entre os benefícios (ou encargos) a previdência representa a maior parcela,
16% dos gastos com pessoal; o FGTS representa 5%; as indenizações traba-
lhistas por dispensa imotivada, 2%; a previdência privada, 1% e outros bene-
fícios mais 11%. Porém os três segmentos de porte de até 100 empregados
têm estrutura de gastos inferior em termos de benefícios. Quanto menor a
empresa menor a participação dos benefícios – nas empresas de até 30 empre-
gados eles representam apenas 18%.

24. Essa é uma prática comum das pequenas empresas, segundo diversos surveys e estudos qualitativos sobre o tema – ver, por exemplo
Claro (2003), Ramos (2002) e Lavinas et alii (2000).
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TABELA 6
ESTRUTURA DOS GASTOS EM PESSOAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
BRASILEIRA, SEGUNDO TAMANHO DA FIRMA – 2003
[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Variações expressivas são também encontradas no item “outros benefíci-
os” nas empresas menores. Nessas empresas os gastos com previdência privada
estão próximos de 0. A participação relativa da previdência social é considera-
velmente inferior nas pequenas empresas, o que pode ser justificado, em parte,
pela predominância de empresas que adotam o Simples e, portanto, contribu-
em com alíquotas inferiores ao sistema previdenciário, conforme relatado na
Seção 4. Também interfere o fato de empresas menores praticarem menores
salários, sobre os quais incidem alíquotas menores do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).25 Porém as reduções de alíquotas não são suficientes
para explicar diferenças tão expressivas. Sabe-se que nas empresas de menor
porte são comuns os contratos informais de todos ou de parcela dos emprega-
dos. Outra prática corriqueira é a contratação em carteira mas com a sonega-
ção de alguns impostos e contribuições.

Contrastando com a previdência, os gastos com o FGTS são apenas ligei-
ramente inferiores nas pequenas empresas em relação às maiores. Duas hipóte-
ses, não-excludentes, podem explicar esses comportamentos divergentes. Pri-
meiro, o aumento de eficácia da fiscalização do trabalho nos anos recentes com
a criação de instrumentos de gestão [ver Miguel (2004)] pode não ter sido
acompanhado pela fiscalização previdenciária em pequenas empresas. Segun-
do, a divulgação para os empregados dos extratos bancários dos depósito do

25. O INSS define quatro faixas salariais com alíquotas diferentes: 7,65% para salários até R$ 800,45; 8,65 para a faixa até R$ 900,00;
9% para a faixa de R$ 900,01 a R$ 1.334,07; e 11% para vencimentos superiores a esse valor tendo como teto R$ 2.668,15. Fonte: site
do INSS, Tabela de 1º de maio de 2005.

Faixas de tamanho das firmas (número de funcionários) 
Itens de gasto com pessoal De 0 a 

30 
De 31 a 

50 
De 51 a 

100 
De 101 a 

250 
De 251 a 

500 
De 501 a 

1000 
De 1001 a 

2000 
Mais de 
2001 

Gastos com pessoal 100 100 100 100 100 100 100 100 
         Salários retiradas e outras 
remunerações 

82 74 70 66 65 65 65 65 

         Previdência social 6 11 15 16 16 16 16 15 
         FGTS 6 6 6 6 5 6 5 5 
         Previdência privada 0 0 0 1 1 1 1 2 
         Indenizações trabalhistas e por 
dispensa incentivada 

2 2 2 2 2 2 2 2 

         Outros benefícios concedidos 
aos empregados 

4 6 8 10 11 11 11 11 
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FGTS realizados pelo empregador constrange sonegações, sendo que o mesmo
não ocorre com os pagamentos previdenciários – note-se que os únicos itens
com valores similares para todas as indústrias, independente de porte, são o
FGTS e as indenizações por dispensa imotivada. Na verdade, a estabilidade
dos valores da dispensa imotivada não se mantém quando cruzadas com outra
variáveis além do porte, como veremos adiante. Os indicadores do FGTS são
os mais estáveis em qualquer categoria de firma analisada.

Além do porte, dividimos as firmas segundo as estratégias competitivas
adotadas por elas. Essa classificação segue a que foi adotada em De Negri e
Salerno (2005) e baseia-se em critérios de inovação tecnológica, inserção no
comércio internacional e produtividade. O pano de fundo dessa classificação é
o fato de que as firmas competem, preponderantemente, por preço ou por
diferenciação de produto. A estratégia de diferenciação de produto via inova-
ção é aquela mais promissora para os empregados, para a empresa e para o país.
Essas empresas estabelecem estratégias menos sujeitas à concorrência via me-
nores salários, maiores jornadas de trabalho ou derivada de recursos naturais
(commodities) muito suscetíveis a flutuações de preços. Dessa forma, as estraté-
gias de competição das firmas na indústria brasileira foram classificadas em
três categorias: a) firmas que inovam e diferenciam produtos; b) firmas
especializadas em produtos padronizados; c) firmas que não diferenciam pro-
dutos e têm produtividade menor.

A análise dos dados segundo estratégia competitiva indica que as empre-
sas que inovam e diferenciam produtos pagam mais benefícios proporcional-
mente aos salários do que as empresas que não diferenciam produtos e têm
produtividade menor. Essa diferença é maior nos itens voluntários (ou defini-
dos em acordos coletivos) como a previdência privada e “outros benefícios”. A
análise do item de indenizações por dispensa é complexa pela ambivalência de
tais indenizações. Sua existência voluntária por parte da empresa indica práti-
cas superiores à legislação; por outro lado, indica empresas com processos
massivos de dispensa de forma a exigir planos de voluntariado. Mesmo que tal
prática seja um indicador de capacidade financeira de arcar com custos
rescisórios adicionais, um gasto pequeno nesse item pode indicar que a empre-
sa manteve ou ampliou seu staff – essa é uma hipótese que explicaria um gasto
inferior das empresas que inovam e diferenciam produtos em relação às
especializadas em produtos padronizados, conforme a Tabela 7.

Quando se comparam as firmas inovadoras com as não-inovadoras, também
percebem-se as diferenças observadas para as estratégias competitivas. Ou seja,
firmas inovadoras tendem a pagar mais benefícios em relação aos salários, especial-
mente os benefícios voluntários (outros benefícios e previdência privada).
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TABELA 7
ESTRUTURA DOS GASTOS EM PESSOAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
BRASILEIRA, SEGUNDO ESTRATÉGIA COMPETITIVA E INOVAÇÃO – 2000
[em %]

Fonte: PIA/IBEGE e Pintec/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

O que observamos até o momento é que, de fato, as firmas se diferenciam
quanto ao valor de benefícios concedidos aos seus funcionários relativamente
aos salários pagos. Ou seja, algumas pagam mais encargos/benefícios do que o
mínimo requerido pela legislação. Consideramos que essa maior relação entre
encargos e salários reflete políticas salariais e de benefícios diferenciada de
empresas que pagam exclusivamente o mínimo exigido por lei. A principal
questão é, portanto, por que algumas firmas possuem práticas salariais dife-
renciadas e quais os fatores que explicam essas diferenças. A hipótese central é
que a eficiência e desempenho da firma é um dos fatores relevantes para expli-
car a diferença existente na relação entre benefícios/encargos e salários entre as
firmas. Para avaliar a relação entre indicadores de desempenho das firmas e
suas práticas contratuais, dividimos as firmas em categorias de encargos em
relação aos salários, desde firmas que pagam menos de 10% de encargos em
relação aos salários até aquelas que pagam mais de 70%.

A Tabela 8 mostra que existe uma relação positiva entre o valor dos bene-
fícios concedidos pelas firmas para uma dada massa salarial e alguns indicado-
res das firmas, como tamanho e produtividade. De modo geral, as empresas
com maior relação de encargos/salários tendem a ser empresas maiores – tanto
em termos de pessoal ocupado quanto de receita total – e mais produtivas. Por

Estratégia competitiva Inovação 

Estrutura dos gastos com 
pessoal 

Firmas que inovam 
e diferenciam 

produtos 

Especializadas 
em produtos 
padronizados 

Não inovam  
e tem 

produtividade 
menor 

Não-
inovadoras Inovadoras 

Gastos com pessoal – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
         Salários retiradas e outras 
remunerações 

65,6 65,5 70,6 68,0 65,7 

         Previdência social 16,0 15,7 14,5 15,4 15,7 
         FGTS 5,1 5,0 5,6 5,3 5,0 
         Previdência privada 1,4 1,3 0,3 0,4 1,4 
         Indenizações trabalhistas e por 
dispensa incentivada 

1,9 2,4 2,0 2,2 2,2 

         Benefícios concedidos aos 
empregados 

10,1 10,0 7,1 8,7 10,0 

         Relação entre encargos e 
salários 

53 53 42 47 52 

         Relação entre gastos com 
pessoal e custos totais 14 12 19 15 13 
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outro lado, essas empresas parecem também ser mais intensivas em capital,
dada a menor participação dos gastos em pessoal sobre os seus custos totais.

TABELA 8
CARACTERÍSTICAS DAS FIRMAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, SEGUNDO O
QUANTO PAGAM DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS – 2000

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Existem empresas que possuem uma relação entre encargos e salários muito
pequena e inferior ao que seria o mínimo requerido pela legislação e outras nas
quais essa relação é extremamente elevada. É provável que essas empresas, que
se encontram nos extremos da distribuição, sejam observações discrepantes.
Em outras palavras, podem configurar a existência de irregularidades na
contratação de pessoal, no caso daquelas que pagam menos encargos do que o
exigido dentro da firma ou podem configurar situações de demissões em mas-
sa, por exemplo, naquelas cujos encargos representam uma proporção muito
grande em relação aos salários.

TABELA 9
PROPORÇÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS,
SEGUNDO AS FAIXAS DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS – 2000

[em %]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Proporção 
encargos/salários 

(%) 

Tamanho 
(Pessoal 
ocupado) 

Receita total 
(R$) 

Produtividade  
(R$ por 

trabalhador) 

Gasto pessoal 
/custos totais 

(%) 

Encargos/gastos 
pessoal 

(%) 

Encargos/salários 
(%) 

<=10        13          215.592         8.306  41,8 6,6 7,2 

(10 A 20]        17          404.611         9.320  41,4 12,2 14,0 

(20 A 30]        27      1.393.834        14.109  36,9 19,6 24,4 

(30 A 40]        62      6.645.803        21.651  27,7 26,2 35,5 

(40 A 50]      134    17.194.313        28.672  25,3 30,8 44,6 

(50 A 60]      176    26.856.765        41.255  23,6 35,2 54,3 

(60 A 70]      187    51.369.662        46.321  23,5 39,1 64,3 

>70     145    27.467.914        51.139  22,3 47,2 94,5 

 

Proporção encargos/ 
salários 

Previdência / 
salários 

FGTS / salários Previdência privada 
/ salários 

Indenizações / 
salários 

Outros 
benefícios / 

salários 

<=10           0,03          6,25            0,05           0,29           0,54  

(10 A 20]           9,46          7,29            0,23           2,47           3,52  

(20 A 30]           3,70          7,50            0,94           4,92           7,37  

(30 A 40]         20,04          7,35            0,41           3,00           4,73  

(40 A 50]         24,29          7,83            0,49           3,16           8,82  

(50 A 60]         26,30          8,14            1,13           4,34         14,40  

(60 A 70]         26,34          8,36            2,40           6,65         20,54  

>70         27,96          8,84            1,83         15,72         40,14  
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De fato, a Tabela 9 fornece algumas evidências a esse respeito. É possível perceber
que os gastos com previdência comportam-se de forma muito diversa nas empresas
com menos de 30% de gastos com encargos. Isso significa que a baixa relação encargos/
salários dessas firmas deriva fundamentalmente do item “previdência”. Por outro lado,
nas firmas com elevada relação encargos/salários chama a atenção o aumento da parti-
cipação das indenizações trabalhistas e por dispensa incentivada. Outro fator que pare-
ce ser de grande importância para explicar a elevada relação entre encargos e salários
nessas firmas são os gastos com benefícios voluntários (outros benefícios).

TABELA 10
CARACTERÍSTICAS DAS FIRMAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, SEGUNDO O
QUANTO PAGAM DE ENCARGOS EM RELAÇÃO AOS SALÁRIOS – 2000
[em R$ (valores correntes)]

Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obidos nas fontes.

Por fim, a Tabela 10 evidencia também, um salário médio superior nas
firmas que possuem práticas contratuais caracterizadas pela maior participa-
ção dos encargos e benefícios nos gastos com pessoal. Tanto o salário médio do
pessoal ligado à produção quanto do pessoal administrativo e dos sócios é
maior nessas empresas.

5.3 Os determinantes da proporção de benefícios em relação aos
salários – exercícios econométricos

A seção anterior mostrou que as firmas que pagam razões maiores entre encargos
e salários são, em média, maiores e mais eficientes do que as firmas que pagam
razões menores entre encargos e salários. Dada essa constatação, adotou-se a
estratégia de estimar um modelo econométrico a fim de verificar quais os fatores
mais relevantes para explicar essas diferenças nas políticas salariais das firmas.

No primeiro conjunto de modelos (Tabela 11) estimou-se um modelo
de mínimos quadrados ordinários (MQO) para explicar a razão entre encargos
e salários da firma, como indicativo de suas práticas contratuais. As variáveis

Proporção encargos/ 
salários (%) 

Salário médio anual – 
trabalhadores  

ligados à produção 

Salário médio anual – 
trabalhadores não 

 ligados à produção 

Salário médio 
anual – sócios 

Salário médio 
anual 

Total               5.260                  7.485              9.920         5.589  

<=10               2.228                  4.583              6.083         4.503  

(10 A 20]               4.539                  4.906              6.435         4.530  

(20 A 30]               5.097                  6.147              8.173         5.090  

(30 A 40]               6.508                  9.013           14.043         6.986  

(40 A 50]               7.674                11.805           22.813         8.659  

(50 A 60]               8.656                13.838           27.494         9.788  

(60 A 70]               8.599                14.912           25.480         9.786  

>70               7.784                12.749           19.488         8.692  
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que explicam as diferenças nas razões encargos/salários tentam captar vários
indicadores de características das firmas, como tamanho e origem de capital,
além de vários outros indicadores de desempenho, como produtividade, ino-
vação e inserção no comércio internacional.

TABELA 11
FATORES QUE EXPLICAM AS DIFERENÇAS NA RELAÇÃO ENTRE ENCARGOS E
SALÁRIOS – 2000 (ESTIMADOR DE MQO)

Fonte: PIA/IBGE, Pintec/IBGE, RAIS/MTE, Secex/MDIC e Bacen. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos
dados obidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

 Foram testadas quatro especificações do modelo,26 nas quais se alterna-
ram as variáveis explicativas utilizadas. As variáveis explicativas que, em alguns
casos, foram retiradas dos modelos são: produtividade; a dummy que diz se a
empresa opta pelo simples; e as dummies para empresas inovadoras e exporta-

26. Em todas elas foram retiradas as observações discrepantes em termos da relação encargos/salários, que são aquelas nas extremidades
da distribuição, sem contudo, que fossem perdidas mais do que 1% das observações em cada extremidade.

27. Ver De Negri e Salerno (2005) para uma definição das diferentes estratégias competitivas na indústria brasileira.

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Variáveis explicativas 

Coeficiente Desvio-
Padrão Coeficiente Desvio-

Padrão Coeficiente Desvio-
Padrão Coeficiente Desvio-

Padrão 

Intercepto 36,0 3,0*** 43,0 2,6 *** 36,0 3,0*** 21,0 3,6***

Tamanho1 -4,3 1,6*** -4,6 1,6 *** -4,0 1,6** -13,0 2,2***

Tamanho2 -3,3 1,6** -3,7 1,6 ** -2,8 1,6* -8,0 2,2***

Tamanho3 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho4 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho5 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho6 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tamanho7 n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Produtividade (log) 0,8 0,1*** - -  0,7 0,1*** 1,8 0,1***

SA (dummy) 1,5 0,5*** 1,7 0,5 *** 1,4 0,5*** 3,0 0,6***

Estrangeira (dummy) 1,4 0,7** 1,9 0,7 *** n.s. n.s.   n.s. n.s.   

Tempo de estudo médio 0,3 0,1*** 0,4 0,1 *** 0,3 0,1*** 0,3 0,1***

Exportadora (dummy) 0,7 0,4* 1,0 0,4 *** - -  - -   

Inovadora (dummy) 0,7 0,3** 0,8 0,3 *** - -  - -   

Simples (dummy) -27,8 0,3*** -28,0 0,3 *** -27,0 0,3*** - -   
Firma que inova e diferencia 
produto - -  - -   

3,2 0,8*** 7,6 1,0***

Firma especializada em 
produtos padronizados - -  - -   

2,0 0,3*** 7,4 0,4***

R2 ajustado 0,65 -   0,65 -   0,65 -   0,38 -   

F 119,49 -   118,47 -   120,2 -   39,95 -   

Número de observações 8.092 -   8.092 -   8.092 -   8.092 -   
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doras. Essas duas últimas foram substituídas, nos modelos 3 e 4, por variáveis
que indicam a estratégia competitiva da firma: firma que inova e diferencia
produto (categoria A) e firmas especializadas em produtos padronizados (cate-
goria B). Isso foi necessário porque a definição da estratégia competitiva da
firma estava estreitamente relacionada com o fato de ela inovar e exportar.27

Em relação ao tamanho da firma, a Tabela 11 mostra que apenas as firmas
com menos de 50 funcionários28 (tamanhos 1 e 2) adotam práticas significati-
vamente distintas das firmas com mais de 2.000 funcionários (tamanho 8) em
relação à proporção de encargos e benefícios sobre os salários. Isso mostra que
o tamanho da firma importa nessa decisão, apenas de modo relativo, pois
empresas com mais de 50 funcionários possuem uma prática contratual muito
semelhante às grandes empresas.

Quanto à produtividade, os resultados mostram que a cada ponto
percentual (p.p.) de aumento na produtividade da firma, ela paga de 0,8%
(modelo 1) a 1,8% a mais de encargos (modelo 4) em relação aos salários. De
fato, firmas mais produtivas, além de remunerarem melhor seus trabalhado-
res, possuem políticas diferenciadas de gastos em pessoal, concedendo benefí-
cios não-salariais maiores aos funcionários do que firmas menos produtivas. O
mesmo acontece para firmas exportadoras, inovadoras e sociedades anônimas.
Os modelos mostram que firmas exportadoras pagam entre 0,7% e 1% a mais
de benefícios em relação aos salários do que as não-exportadoras. Para as inova-
doras, esse diferencial é de 0,7% a 0,8% e para as sociedades anônimas é de
1,5% a 3%. O tempo de estudo médio dos trabalhadores na firma também
tem impactos positivos e significativos sobre a variável dependente que vão de
0,3% a 0,4%.

Por fim, se observarmos as estratégias competitivas das firmas, percebemos
que as que inovam e diferenciam produtos pagam entre 3,2 p.p. e 7,6 p.p. a mais
de encargos em relação aos salários do que as firmas que não inovam e tem produ-
tividade menor (categoria C). Isso significa que, se uma firma que não diferencia
produto e tem produtividade menor gasta em benefícios e encargos cerca de 20%
do que gasta em salários, uma firma que inova e diferencia produto pagará cerca de
23,2% a 27,6%. Para as firmas especializadas em produtos padronizados, esse
diferencial vai de 2 p.p. a 7,4 p.p. Esses resultados constituem um forte indício de
que encargos trabalhistas e benefícios não-salariais não estão relacionados, necessa-
riamente, à baixa competitividade.

Deve-se notar que a variável que aparece como a mais importante na
explicação do quanto as firmas pagam de encargos em relação aos salários está

28. As faixas de tamanho utilizadas como variáveis explicativas são as mesmas utilizadas na Tabela 6.
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relacionada com a opção pelo Simples (ver Quadro 3). Empresas que optam
por essa forma de tributação pagam cerca de 27% p.p. a menos de encargos
em relação aos salários do que empresas similares que não optam pelo Simples.
Esse número elevado, entretanto, pode estar captando um pouco do efeito do
tamanho da firma, dado que a opção pelo Simples era restrita, em 2000, a
firmas com faturamento inferior à R$1,2 milhões. Por essa razão, essa variável
foi retirada da quarta especificação do modelo, o que ampliou um pouco os
coeficientes estimados para as faixas de tamanho.

TABELA 12
FATORES QUE EXPLICAM A RELAÇÃO ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS MAIS PREVIDÊNCIA
PRIVADA E SALÁRIOS – 2000

Fonte: PIA/IBGE, Pintec/IBGE, RAIS/MTE, Secex/MDIC e Bacen. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos
dados obidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Para separar o efeito das decisões das firmas sobre sua política de pessoal
dos efeitos decorrentes da legislação, optou-se por separar o INSS, o FGTS e as
indenizações trabalhistas dos demais benefícios concedidos pelas empresas. Dessa

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Variáveis explicativas 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Coeficiente Desvio-
Padrão 

Intercepto 39,0 3,5*** 44,0 3,4*** 39,0 3,5 *** 23,0 4,0***

Tamanho1 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  -12,4 2,6***

Tamanho2 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  -7,2 2,6***

Tamanho3 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho4 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho5 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho6 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Tamanho7 n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  

Produtividade (log) 0,6 0,1*** - -  0,4 0,1 *** 1,6 0,1***

SA (dummy) 2,2 0,6*** 2,3 0,6*** 2,0 0,6 *** 4,0 0,8***

Estrangeira (dummy) 2,2 0,8*** 2,5 0,8*** 1,7 0,8 ** n.s. n.s.  

Tempo de estudo médio 0,2 0,1** 0,3 0,1** 0,2 0,1 ** 0,3 0,1***

Exportadora (dummy) n.s. n.s.  0,9 0,5* - -  - -  

Inovadora (dummy) n.s. n.s.  0,6 0,4* - -  - -  

Simples (dummy) -29,0 0,4*** -29,9 0,4*** -29,0 0,4 *** - -  
Firma que inova e diferencia 
produto 

- -
 

- -  4,2 1,0 *** 9,0 1,2***

Firma especializada em 
produtos padronizados 

- -
 

- -  2,6 0,4  8,6 0,5***

R2 ajustado 0,55 -  0,55 -  0,55 -  0,31 -  

F 79,67 -  79,67 -  80,35 -  30,30 -  

Número de observações 8224 -  8224 -  8224 -  8224 -  
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forma, a relação entre benefícios e salários estaria muito mais vinculada à política
de pessoal das firmas do que a aspectos legais. Os resultados dos modelos para a
variável dependente outros benefícios e previdência privada em relação aos salá-
rios, encontram-se na Tabela 12. Os resultados permanecem muito similares aos
obtidos nos modelos da Tabela 11, exceto quanto ao tamanho que deixa de ser
relevante nas três primeiras especificações dos modelos.

Concluindo, feitas as ressalvas referentes às diferenças de opções contratuais
disponíveis às das empresas (especialmente o Simples) e os possíveis efeitos da
maior concentração de práticas informais nas pequenas empresas, a análise dos
dados indica que as empresas mais competitivas tendem a pagar mais benefícios
em relação aos salários do que as demais. Ou seja, pelo menos do ponto de vista
microeconômico não parece haver uma relação negativa entre competitividade e
custos trabalhistas. Ao contrário, as firmas mais competitivas possuem práticas
salariais e de benefícios superiores às das empresas menos competitivas.

Estes resultados validam, portanto, evidências apresentadas em estudos
qualitativos com executivos paulistas de empresas de grande porte, no início
da década de 1990. Nessas pesquisas, os empresários argumentavam que suas
empresas já praticavam políticas de benefícios superiores àquelas definidas pela
legislação nacional e, portanto, eventuais reduções dos custos contratuais defi-
nidos em lei não resultariam em reduções do custo das folhas salariais. Segun-
do tal argumento, o profissional que disputa posições em tais empresas per-
tenceria a um segmento que sistematicamente recebe salários e benefícios
superiores ao mínimo legal [ver Figueiredo (1993)]. Reforçando esse argu-
mento, a mesma pesquisa demonstrou a expansão de programas de Demissão
Voluntária. Os chamados PDVs foram largamente usados por grandes empre-
sas com prêmios bastante superiores aos definidos por lei [ver Noronha
(2000a)]. Contudo, esse e outros estudos [por exemplo, Oliveira (2002)] não
apresentam evidências estatísticas mais robustas que comprovem a possibili-
dade de generalizar evidências baseadas em estudos de caso ou teorias
socioeconômicas. Acreditamos que as estatísticas aqui apresentadas constitu-
em evidências fortes de que as relações entre competitividade, desempenho
industrial e benefícios sociais e trabalhistas podem ser de natureza mais soli-
dária que competitiva.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de um banco de dados reunindo estatísticas da PIA e da Pintec mos-
tramos que a competitividade das empresas não está associada a baixos custos
salariais no Brasil. Ao contrário, as empresas mais competitivas, inovadoras e
exportadoras pagam salários maiores e benefícios superiores ao definido pela
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legislação e aos praticados por empresas nacionais menos competitivas. As es-
tatísticas indicam uma relação mais solidária que competitiva entre custos de
trabalho e competitividade. Nossa metodologia de pesquisa difere do debate
predominante no Brasil focado na definição de “custos” contrapostos a “direi-
tos” trabalhistas e, por seguinte, na mensuração de seu peso nos custos diretos
e indireto do trabalho. Argumentamos que esse enfoque criou uma oposição
indevida entre direitos e crescimento do emprego e entre custos e
competitividade. Indevida porque não foram empiricamente comprovadas no
Brasil e, principalmente, porque mensura o que são objetivos e valores inco-
mensuráveis tais como o (falso) dilema de ampliar-se o emprego às custas dos
direitos ou mantê-los em detrimento dos desempregados; ou ainda, reduzir-se
os custos trabalhistas a bem da competitividade das empresas ou mantê-los
sob argumentos de que a garantia dos direitos sociais está acima de qualquer
outra consideração. Para evitar tal cilada, nossa escolha metodológica foi testar
o quanto a legislação atual afeta a capacidade competitiva da indústria nacio-
nal. As estatísticas indicam que os custos trabalhistas nos níveis atuais não são
impedimento à competitividade, à exportação e à inovação. Há uma associa-
ção positiva entre pessoal qualificado e bem remunerado (direta e indireta-
mente) e competitividade.

Neste capítulo, não pretendemos questionar princípios econômicos que,
no limite, são inquestionáveis. É inegável a relação entre custos e
competitividade no plano teórico – produtos similares demandam preços si-
milares. Contudo, quando a teoria econômica destaca o papel da inovação na
competitividade econômica, supõe que o mercado está disposto a pagar adici-
onais para a qualidade e para a inovação – dois elementos claramente associa-
dos à qualificação e ao envolvimento do pessoal ocupado nas empresas. Portan-
to, nossa hipótese explicativa da relação positiva entre custos elevados e
competitividade, encontrados neste estudo, sustenta que no Brasil os salários
(e os impostos, contribuições e benefícios sociais a eles acoplados e definidos
por lei) estão em níveis inferiores aos dos competidores internacionais. As
empresas exportadoras brasileiras, para captarem pessoal adequado às suas metas,
oferecem ganhos e benefícios superiores aos definidos em lei a todos os empre-
gados e não apenas aos diretamente vinculados à inovação. Significa que os
níveis salariais (incluindo os custos indiretos) no Brasil talvez não representem
um entrave à competitividade.

Adicionalmente, mostramos que entre diversas varáveis analisadas (porte
das empresas, capital etc.) a “estratégia competitiva de inovação” apresenta a
correlação mais positiva com políticas de benefícios superiores à legislação – vale
notar que dado que os salários nominais pagos por essas empresas são também
superiores aos praticados nas empresas não-inovadoras, os gastos indiretos com
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pessoal nas empresas inovadoras e competitivas são maiores também porque
crescem proporcionalmente mais o custo dos benefícios obrigatórios (incluindo
o pagamento de alíquotas de caráter difuso, sem retorno certo aos trabalhadores
da empresa). Isto é, tais empresas praticam salários diretos superiores, pagam
proporcionalmente mais salários indiretos e impostos sobre a folha salarial e
pagam mais benefícios voluntários ou definidos em acordos coletivos.

Aliado à análise estatística, sustentamos que o exame do tema exige a com-
preensão de elementos consideravelmente mais complexos do que está suposto
nas teses que advogam a relação de “soma zero” entre custos ou encargos traba-
lhistas e competitividade. Em primeiro lugar, sabe-se que o patamar salarial do
Brasil é consideravelmente inferior à maioria dos competidores em produtos de
maior valor agregado, o que reduz o eventual impacto negativo de uma propor-
ção elevada de encargos baseados na folha salarial. Além disso, mesmo conside-
rando apenas o volume de encargos sobre o salários, não há evidências de que os
encargos no Brasil estejam acima dos padrões internacionais ocidentais. Argu-
mentamos também que a comparabilidade dos custos trabalhistas entre países é
bastante precária, não só devido a questões técnicas e metodológicas relativas à
forma como os dados são coletados mas, principalmente pela forma como são
financiados os direitos sociais e do trabalho. Países de tradição universalista nos
direitos sociais e contratualista nas relações de trabalho têm encargos (definidos
por legislação nacional) inferiores aos países de tradição legislada e de welfare
ocupacional. Tratam-se de tradições políticas e jurídicas nacionais relativamente
resistentes a mudanças pois possuem lógicas internas difíceis de serem rompi-
das, seja por razões técnicas ou pelos interesses consolidados por tais tradições –
embora haja certo movimentos de aproximações desses modelos de proteção
social e de relações de trabalho. Em terceiro lugar, examinamos as mudanças
normativas efetivamente implantadas no Brasil após a CF de 1988 e seus even-
tuais impactos sobre custos trabalhistas. O modelo de relações de trabalho, o
direito do trabalho e o sistema de proteção social atrelado ao contrato celetista
não sofreram alterações radicais a despeito do grande número de projetos cuja
meta era torná-los mais “flexíveis”, menos legislados ou mais contratualistas. No
entanto, a história recente do mercado de trabalho indica a presença de práticas
contratuais, e alterações normativas a elas vinculadas, que criaram novos padrões
contratuais híbridos ou “atípicos”, como vêm sendo denominados pela literatu-
ra. A noção de subordinação, da qual deriva o próprio direito tutelar do traba-
lho, está em disputa no judiciário e na prática contratual dos agentes do merca-
do. O embate sobre a licitude das terceirizações é o melhor exemplo, seguido do
tema das “falsas ou verdadeiras” cooperativas. A ampliação de “autônomos”,
empresas individuais, cooperados e outras formas atípicas de trabalho (mas com
muitos elementos do empregado típico) são um misto de estratégias de redução
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de custos das empresas e de novas concepções gerenciais. Porém, a corrosão da
figura do empregado típico implica em altos custos para o poder público e/ou
em mudanças em seu sistema de financiamento de políticas públicas. Por outro
lado, não sabemos qual será a extensão das mudanças contratuais e, portanto,
qual o tamanho da redução do contrato de trabalho típico. Trata-se também de
um confronto entre princípios da economia neoclássica e princípios do direito
tutelar do trabalho. Argumentamos também que a pauta da legislação do traba-
lho aproximou-se da pauta da legislação das empresas através de criações híbri-
das ou mesmo ambíguas. Além disso, tal processo tem ocorrido tanto através da
legislação quanto via jurisprudência dos tribunais de Justiça do Trabalho. Algu-
mas das novas normas analisadas neste capítulo indicam o caminho da
compatibilização de novas formas de “empresas” ou “empresários” com a manu-
tenção dos princípios do direito do trabalho – as responsabilidades subsidiária e
solidária das empresas contratantes são os melhores exemplos disso.

Enfim, a redução de custos indiretos da folha salarial provavelmente não
é a melhor opção num país no qual boa parte dos serviços essenciais, inclusive
para as classes médias, são providos através de encargos sobre o trabalho: os
melhores exemplos são o FGTS, os planos de saúde, o vale-transporte e o
seguro-desemprego. O problema do modelo brasileiro de garantias trabalhis-
tas e sociais não está no suposto desestímulo à competitividade das empresas,
mas na exclusão, induzida pelo modelo, da grande parcela de trabalhadores (e
de empresas) que atuam no mercado informal. Posto que a informalidade pre-
domina nas pequenas empresas de baixa produtividade, o desafio em termos
de políticas públicas é a redução da informalidade com sistemas de incentivo
à transição da informalidade à formalidade. Políticas nesse sentido seriam es-
senciais tanto para o incentivo à produção das pequenas empresas, para os
arranjos produtivos locais (APLs) e para a geração de empregos mais estáveis e
menos precários quanto para o atendimento das necessidades sociais dos tra-
balhadores de baixa renda – mas essa é outra matéria a ser enfrentada pelos
pesquisadores e formuladores de políticas públicas. Enfim, o tema “custos do
trabalho” é mais relevante para a avaliação do modelo de proteção social no
Brasil, de sua forma de financiamento e de sua incapacidade de reduzir a
informalidade, do que para discutirmos competitividade das empresas.
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CAPÍTULO 8

RETORNOS CRESCENTES URBANOS:  A INFLUÊNCIA DO ESPAÇO
NA DIFERENCIAÇÃO DA TAXA SALARIAL NO BRASIL

Rangel Galinari
Mauro Borges Lemos
Pedro Amaral

1 INTRODUÇÃO

Um dos fatos estilizados da economia é a concentração das atividades econô-
micas em pontos específicos dos espaços nacionais. As justificativas teóricas
para esse fenômeno conferem papel central às externalidades que, indepen-
dentemente de serem classificadas como urbanas [Jacobs (1969)] ou específi-
cas das atividades econômicas [Marshall (1890)], remetem sempre a idéia da
existência de forças centrípetas capazes de influenciar a geografia econômica
dos países e que se resumem no termo “economias de aglomeração”.

A despeito de a literatura teórica sobre o tema remontar a obras do século
XIX, a partir dos anos 1980, e principalmente nos anos 1990 e 2000, a lite-
ratura internacional passa a concentrar esforços no sentido de buscar evidênci-
as empíricas das economias de aglomeração, sobretudo em países desenvolvi-
dos. Segundo Rosenthal e Strange (2003), algumas estratégias são empregadas
para tal fim. A mais direta baseia-se na estimativa da função de produção dos
espaços subnacionais, como em Sveikauskas (1975), Ciccone e Hall (1996) e
Henderson (2003). Em função de limitações desse método, como a dificulda-
de de se mensurar o estoque de capital das economias, tornaram-se mais di-
fundidas as maneiras alternativas e indiretas de estimação baseadas em variá-
veis-chave de cunho espacial, como o crescimento econômico localizado [Glaeser
et alii (1992) e Henderson, Kuncoro e Turner (1995)]; o nascimento de novas
firmas [Carlton (1983) e Rosenthal e Strange (2003)]; os diferenciais salariais
[Wheaton e Lewis (2002); Glaeser e Mare (2001), Fingleton (2003); e Combes
et alii (2003)]; e os diferenciais de aluguéis [Blomquist, Berger e Hoehn (1988),
Gyourko e Tracy (1991) e Dekle e Eaton (1999)].

Já a literatura nacional sobre o tema encontra-se ainda em fase inicial.
Poucos trabalhos se dedicaram à estimativa de economias de aglomeração no
Brasil, apresentando, contudo, resultados convergentes e complementares.
Entre eles, podem-se mencionar Galinari et alii (2003), que encontraram evi-

1. Definidos em Lemos et alii (2003).
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dências de retornos crescentes à escala urbana nos mesopólos brasileiros,1

Chomitz et alii (2005), cujos resultados sugerem a existência de transborda-
mentos do nível salarial e de emprego com o crescimento da renda em muni-
cípios vizinhos e Galinari (2006) que encontrou, entre municípios do estado
de São Paulo, tanto evidências de retornos crescentes à densidade do emprego
industrial como transbordamentos espaciais de eficiência produtiva. Tais re-
sultados se mostram importantes para políticas públicas desenvolvimentistas
baseadas na abordagem do “desenvolvimento territorial”, que advoga o estí-
mulo ao crescimento de determinadas cidades com vistas a beneficiar, via
transbordamentos espaciais, seus vizinhos mais próximos.

Deve-se frisar a presença de hipóteses comuns entre esses trabalhos. A
primeira diz respeito ao mecanismo de ação das supracitadas externalidades
positivas advindas da concentração das atividades econômicas, supostamente
perceptível através de incrementos à produtividade do trabalho. A segunda
consiste na suposição de que variações na produtividade do trabalho se refle-
tem na remuneração dos trabalhadores. Também baseado nessas hipóteses, o
presente estudo tem como principal objetivo buscar evidências dos efeitos das
economias de aglomeração sobre as taxas salariais observadas no Brasil. Para
tal, serão empregados dois métodos de análise a dados brasileiros referentes ao
ano 2000. O primeiro deles, de cunho qualitativo, empregará a técnica co-
nhecida como Análise Exploratória de Dados Espaciais (Aede), que permite
observar clusters espaciais significativos de algumas variáveis relevantes, como o
emprego, no contexto das economias de aglomeração. Já o segundo empregará
técnicas da econometria espacial em equações salariais, com vistas a estimar a
magnitude dos efeitos de variáveis locacionais e de controle sobre a taxa salari-
al no país. O trabalho está dividido em seis seções, incluída esta inicial. A
segunda seção é reservada a uma revisão da literatura baseada na chamada
“hipótese Jacobs”; a terceira é dedicada à explicação das metodologias utiliza-
das; a quarta e quinta apresentam, respectivamente, os resultados e interpreta-
ções da Aede e das equações salariais espaciais; e na última são expressas as
considerações finais.

2 A HIPÓTESE JACOBS

O objetivo geral do trabalho é testar a “hipótese Jacobs” para o caso brasileiro.
Em seu consagrado trabalho The economy of cities, a principal hipótese da auto-
ra é que a cidade2 é o motor do crescimento econômico. A teoria que sustenta
essa hipótese baseia-se nas economias de diversificação produtiva propiciadas

2. A diferença entre city e town é fundamental no argumento da autora. A melhor tradução de city no sentido estrito da autora seria “cidade
de grande porte”.
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pela escala da aglomeração urbana. Essa diversificação possibilita uma maior
capacidade de inovação dos agentes econômicos, geradora de ganhos de pro-
dutividade urbana que vão além dos ganhos de especialização produtiva em si,
expande a base exportadora do centro urbano e contamina o seu entorno geo-
gráfico imediato via integração e complementaridade produtiva.

O teste da “hipótese Jacobs” tem sido realizado parcialmente pela litera-
tura internacional, em que são estimados alguns aspectos das economias de
urbanização jacobianas [como, por exemplo, alguns trabalhos de Glaeser e de
Henderson]. No caso brasileiro a hipótese em questão ainda não foi testada
diretamente e esse será o esforço específico do presente artigo, que pretende
testá-la sob a ótica das diferenças salariais entre as cidades de médio e grande
portes (acima de 50 mil habitantes).

O modelo teórico de Jacobs (1969) é esquematizado originalmente na
forma simples de diagramas, mas poderia ser expresso conforme a equação
seguinte:

Yi = f (Xi, SIi) (1)

em que:

Yi = renda urbana de uma cidade i;

Xi = exportações de i; e

SIi = substituição de importações de i.

Essa equação expressa a renda de uma cidade como função de suas expor-
tações e da substituição de importações, que são as variáveis consideradas
motoras do seu crescimento no longo prazo. Supondo inicialmente que as
exportações (Xi) sejam a variável relevante do crescimento urbano, a função
resultante é o modelo clássico da base de exportação regional, em que X é
tratada como variável exógena. A idéia básica desse modelo é que os ganhos
diretos para a economia local gerados pelas exportações são inicialmente cor-
respondentes ao valor X. À medida que alguma parte de X é despendida na
economia local tem-se uma segunda rodada de ganhos aX, onde a é a fração da
renda urbana total despendida localmente em bens de produção (P) e de con-
sumo (C). Os ganhos dessa segunda rodada geram uma terceira rodada de
ganhos a2X e assim sucessivamente até a rodada n, quando o efeito multiplicador
das exportações incrementais tende para 0.

Para resgatar o espírito dinâmico da teoria de Jacobs (1969), seria neces-
sário dar um passo à frente. Na visão da autora o tamanho da escala urbana
cria ganhos de diversificação que afetam positivamente as exportações, cujo
crescimento de longo prazo pressupõe a introdução de novos bens exportáveis
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que inicialmente são bens de produção da economia local, fornecedores das
primeiras exportações. Essa visão é partilhada com Pred (1966), embora Jacobs
tenha desenvolvido de forma independente sua teoria. Pred já argumentava
que à medida que o tamanho da economia regional cresce (Y), torna-se vanta-
joso produzir um espectro mais amplo de bens e serviços localmente, já que o
mercado local fica suficientemente grande para produzir os novos bens ao
nível da escala mínima eficiente.

O efeito multiplicador das exportações sobre a economia local será tanto
maior quanto maior for o seu tamanho. Por outro lado, o aumento da base expor-
tadora de bens e serviços exportáveis significa o aumento da capacidade de impor-
tação da economia local. A expansão das importações, em volume e variedade,
segue pari passu a expansão das exportações. Parte substantiva dessas importações é
consumida na forma de bens e serviços de produção, isto é, são insumos interme-
diários não produzidos pela economia local que ampliam sua capacidade produti-
va e contribuem para o seu crescimento. Quanto maiores o volume e a variedade
das importações maior a difusão dos bens importados nas relações interindustriais
locais. A difusão possibilita o aprendizado tecnológico local e a crescente capacitação
dos produtores locais mediante o uso desses bens e serviços de produção, seu
aperfeiçoamento e, finalmente, a substituição das importações por produção do-
méstica. O crescimento econômico local será, nesse caso, impulsionado pelo resul-
tante processo de substituição de importações, que possibilita não apenas a ampli-
ação da base produtiva local como também a mudança da pauta de importações
para bens e serviços ainda não consumidos localmente.

Os ganhos diretos para a economia local gerados pela substituição de impor-
tações são inicialmente correspondentes ao valor SI, que corresponde ao acréscimo
de produção interna proveniente de bens e serviços inicialmente importados. À
medida que alguma parte de SI é despendida na economia local teremos uma
segunda rodada de ganhos aSI e assim, sucessivamente. O impacto do processo de
substituição de importações depende do volume e do próprio processo de substi-
tuição de exportações, que determina a inicial capacidade de importação da eco-
nomia local e a possibilidade de sua substituição por produção doméstica.

As variáveis de crescimento das exportações (x) e de crescimento das impor-
tações (si) podem ser, por sua vez, substituídas por variáveis indiretas, que afe-
tam o ritmo e a intensidade das exportações e da substituição de importações,
como nível educacional, escala da aglomeração urbano-industrial, capacidade
tecnológica local, inovatividade, infra-estrutura física e de conhecimento, espe-
cialização produtiva etc. No presente trabalho será empregada uma adaptação
do modelo de Fingleton (2003), que é apenas uma entre as várias possibilidades
apontadas pela literatura [como Huriot e Thisse (2000) e Fujita e Thisse (2002)].
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A mensuração direta dos fluxos de exportações e importações não é factível,
dada a ausência de informações desagregadas de fluxos inter-regionais no país.
Supõe-se, porém, que as variáveis setoriais da indústria e serviços produtivos
são boas substitutas do setor exportador e dos setores da economia doméstica
que realizam o processo de substituição de importações. Isso porque os produ-
tos industriais são essencialmente bens exportáveis enquanto as atividades de
serviços ligados à produção vão refletir o processo de substituição de bens
importados. A complexidade dos chamados serviços produtivos, por sua vez,
vai refletir a internalização de novas atividades produtivas, especialmente ati-
vidades industriais. O efeito multiplicador das exportações interage com o
efeito multiplicador da substituição de importações possibilitando o cresci-
mento dos serviços produtivos e de novos itens da pauta de exportação, com a
diversificação e melhoria da base industrial. O processo virtuoso de crescimen-
to local irá refletir-se nos salários reais da localidade, que passam a ser determi-
nados pelo dinamismo desse processo de diversificação dos serviços produtivos
e da base industrial.

Supõe-se que o modelo aqui empregado, baseado na hipótese Jacobs, é
suficientemente amplo para contemplar empiricamente as diferenças salariais
regionais para o caso do sistema urbano brasileiro.

3 METODOLOGIA

Tendo como referência o modelo desenvolvido por Fingleton (2003), adotou-
se no presente trabalho o método de investigação para análise empírica de
economias de aglomeração baseado em equações salariais espaciais. Em função
da própria natureza do estudo, escolheu-se um recorte regional específico: as
cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico
de 2000 do IBGE. Essa delimitação se mostra adequada, uma vez que reúne as
grandes concentrações econômico-espaciais do país, isto é, as cidades de porte
médio e grande, além de uma margem para cidades pequenas,3 que têm gran-
de potencial de apresentar retornos crescentes à concentração das atividades
econômicas. Com esse recorte, a amostra analisada compôs-se de 525 municí-
pios que, a despeito de representarem apenas 9,5% do total de cidades brasi-
leiras no ano 2000, detinham nessa data 63% da população, 79% do valor
adicionado industrial, 80% do valor adicionado do setor de serviços e 76% do
Produto Interno Bruto (PIB) do país,4 o que corrobora sua adequação a um
estudo focado na variável concentração.

3. As classificações de cidades quanto ao porte freqüentemente utilizadas em economia regional encontram-se em Andrade e Serra (2001).

4. IBGE – PIB dos municípios brasileiros 1999-2003.



208 Tecnologia, Exportação e Emprego

3.1 O modelo econômico

Fingleton (2003) desenvolveu um modelo matemático que visa expressar os
efeitos da concentração da atividade econômica, dos spillovers (ou transborda-
mentos) espaciais, do nível de escolaridade dos trabalhadores e do conheci-
mento técnico aplicado à produção sobre a taxa salarial média de unidades
espaciais. Tal modelo apresentou resultados interessantes para os dados do
mercado de trabalho da Grã-Bretanha e, com algumas adaptações, foi aqui
aplicado a dados brasileiros. Enquanto aquele autor o aplicou para estimar
uma equação salarial espacial para a economia “global” de determinados espa-
ços econômicos, decidiu-se aqui, com vistas a enriquecer a análise, aplicar uma
adaptação do mesmo modelo a dois grupos separados de atividades econômi-
cas: indústria e serviços produtivos.5 Além disso, foram adicionadas ao modelo
outras variáveis potencialmente relevantes para o fenômeno que se quer expli-
car.6 A seguir são apresentadas as equações salariais propostas, cujas variáveis
são explicadas na próxima seção.

Equação salarial para a indústria:

Ln_sal_i =α0 + α1Ln_con_i +α2Ln_educ_i + α3Ln_ctsp + α4Pr_difusores + 
α5Pr_tradicionais +α6Pr_duraveis + α7Ln_pr_sp + α8QL_CT + α9Exppc 
+α10NNE + α11CO + ξ 

Equação salarial para os serviços produtivos:

3.2 Base de dados e variáveis

A principal base de dados utilizada na construção das variáveis referentes ao
mercado de trabalho brasileiro foi o Censo Demográfico de 2000 do IBGE.
Tal base tem a virtude de possuir uma consistente estimativa do universo dos
mercados de trabalho locais, englobando inclusive o informal e o emprego em
micro e pequenas empresas – o que seria omitido se fossem utilizadas outras
bases de dados, como a Pesquisa Industrial Anual (PIA) e a Pesquisa Anual de
Serviços (PAS). Vale destacar que, a fim de mensurar de maneira mais apurada

5. As atividades selecionadas sob a rubrica de serviços produtivos encontram-se no quadro do Anexo.

6. O próprio Fingleton admite que, em função de limitações matemáticas, seu modelo omite variáveis relevantes, como as setoriais.

(3)

(2)
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a situação local do mercado de trabalho, as pessoas ocupadas foram agrupadas
no município em que trabalhavam, e não naquele em que residiam. Para com-
plementar as informações do censo demográfico, foram utilizadas também
outras três fontes: Ipeadata, MTE/Relação Anual de Informações Social (RAIS)
2000 e dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Os Quadros 1 e 2 apresentam as variáveis que compõem as equações 2 e
3, suas descrições e as bases de dados utilizadas em sua elaboração. Em segui-
da estão descritos os métodos empregados na construção de cada uma das
variáveis, além das motivações que as levaram a ser inseridas no modelo.

QUADRO 1
VARIÁVEIS EMPREGADAS NO MODELO DA INDÚSTRIA

* Variável empregada somente nos casos sugeridos por testes de especificação.

Variável Descrição Fonte 

Ln_sal_i Log da taxa salarial (sal/hora) média dos ocupados em atividades industriais  Censo Demográfico de 2000 

W_sal_i* 
Defasagem espacial do log da taxa salarial média dos ocupados em 

atividades industriais  
Censo Demográfico de 2000 

Ln_conc_i 
Log da concentração local (participação relativa do emprego local no total 

nacional) do emprego industrial  
Censo Demográfico de 2000 

Ln_educ_i Log da média dos anos de estudo dos ocupados em atividades industriais  Censo Demográfico de 2000 

Ln_ctsp Log do índice de custo de transporte até a cidade de São Paulo (1995)  Ipeadata 

Pr_difusores 
Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

industriais difusores de progresso técnico 
Rais 2000 

Pr_tradicionais  
Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

produtores de bens tradicionais 
Rais 2000 

Pr_duraveis 
Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

produtores de bens duráveis  
Rais 2000 

Pr_commodities 
Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

produtores de commodities 
Rais 2000 

Ln_pr_sp 
Log da participação relativa, nas atividades urbanas locais, dos ocupados em 

serviços produtivos  
Censo Demográfico de 2000 

QL_CT Quociente locacional em atividades produtoras de conhecimento técnico  Censo Demográfico de 2000 

Exppc Exportações municipais (R$ 1.000,00) per capita  no ano 2000 Secex  

NNE Dummy espacial: regiões Norte e Nordeste = 1  – 

CO Dummy espacial: região Centro-Oeste = 1  – 

SSE Dummy espacial: regiões Sul e Sudeste = 1  – 
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QUADRO 2
VARIÁVEIS EMPREGADAS NO MODELO DOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

* Variável empregada somente nos casos sugeridos por testes de especificação.

• Taxa salarial: a variável dependente de cada um dos modelos (ln_sal_i e
ln_sal_sp) foi calculada como a média da taxa salarial dos trabalhadores
ocupados no mês de julho de 2000, que por seu turno é a razão entre o
rendimento bruto na ocupação principal e o total de horas trabalhadas
naquele mês, referentes a cada pessoa ocupada.

• Defasagem espacial: as variáveis W_sal_i e W_sal_sp, que são, respectiva-
mente, as defasagens espaciais da taxa salarial industrial e dos serviços
produtivos, representam os spillovers interurbanos entre os municípios
estudados – ou correlação entre os níveis de eficiência entre cidades
vizinhas. Como será visto na seção que trata dos modelos econométricos

Variável  Descrição Fonte 

Ln_sal_sp Log da taxa salarial (sal/hora) média dos ocupados em serviços produtivos Censo Demográfico de 2000 

W_sal_sp* Defasagem espacial do log da taxa salarial média dos ocupados em 

serviços produtivos  

Censo Demográfico de 2000 

Ln_conc_sp Log da concentração local (participação relativa do emprego local no total 

nacional) do emprego em serviços produtivos  

Censo Demográfico de 2000 

Ln_educ_sp Log da média dos anos de estudo dos ocupados em serviços produtivos Censo Demográfico de 2000 

Pr_difusores Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

industriais difusores de progresso técnico 

Rais 2000 

Pr_tradicionais  Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

produtores de bens tradicionais  

Rais 2000 

Pr_duraveis Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

produtores de bens duráveis 

Rais 2000 

Pr_commodities Participação relativa, no total da indústria local, dos ocupados em setores 

produtores de commodities  

Rais 2000 

Ln_pr_ind Log da participação relativa, nas atividades urbanas locais, dos ocupados 

em setores industriais  

Censo Demográfico de 2000 

QL_CT Quociente locacional em atividades produtoras de conhecimento técnico  Censo Demográfico de 2000 

Exppc Exportações municipais (em R$ 1.000,00) per capita no ano 2000 Secex  

NNE Dummy espacial: regiões Norte e Nordeste = 1  – 

CO Dummy espacial: região Centro-Oeste = 1 – 

SSE Dummy espacial: regiões Sul e Sudeste = 1  – 
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espaciais, sua inclusão nas equações salariais foi condicionada pela reco-
mendação dos testes de especificação, ou testes para auto-correlação es-
pacial. Será explicada também naquela seção a construção das matrizes
de pesos espaciais (W) empregadas no cálculo das defasagens.

• Concentração das atividades econômicas: uma das dificuldades encon-
tradas para a estimação do modelo refere-se à variável de concentração,
que no modelo original é a densidade de trabalhadores por unidade de
área urbana. Como não existe um levantamento sobre a área urbanizada
dos municípios brasileiros, essa variável foi substituída por outra tam-
bém capaz de representar a concentração local das atividades econômi-
cas (indústria e serviços produtivos): a participação relativa do emprego
local no nacional (Ln_conc_i, Ln_conc_sp).

• Educação: para considerar o efeito do diferencial local de dotação de
“capital humano” empregado nas atividades econômicas estudadas so-
bre a taxa salarial, foi utilizada a média dos anos de estudo dos ocupados
na indústria (ln_educ_i) e nos serviços produtivos (ln_educ_sp).

• Custo de transporte até São Paulo: com vistas a controlar por algum tipo
de fricção espacial, que tem papel relevante na localização de firmas in-
dustriais de distintos níveis de produtividade em diferentes pontos do
espaço, inseriu-se no modelo da indústria a variável “ Índice de Custo de
Transporte até São Paulo” (Ln_ctsp). Essa variável é importante dado que
a Região Metropolitana de São Paulo ocupa a posição central na hierar-
quia urbana brasileira e que o custo de acessibilidade ao mercado consu-
midor primaz do país – que tende a ser negativamente correlacionado
com a renda fundiária dos mercados marginais – pode induzir à localiza-
ção de firmas industriais de maior eficiência produtiva em sua proximida-
de, bem como a afastar as menos eficientes. Vale frisar que, no modelo
estimado para os serviços produtivos, não se incluiu essa variável, já que os
produtos desse grupo de atividades são non-tradeables e a localização de
suas firmas pauta-se mais por atributos dos mercados locais.

• Variáveis setoriais: em virtude da potencial influência dos diferenciais de
estrutura produtiva industrial dos municípios estudados sobre a taxa
salarial média por eles apresentada, foram calculadas quatro variáveis
setoriais – das quais omitiu-se uma, para evitar autocorrelação perfeita
no modelo econométrico. A agregação das atividades econômicas como
produtoras de bens difusores de progresso técnico, tradicionais, durá-
veis e commodities respeitou aquela utilizada em Kupfer, Ferraz e



212 Tecnologia, Exportação e Emprego

Haguenauer (1996).7 Segundo estes autores, o grupo de atividades aqui
denominado “difusores” é composto basicamente por atividades que têm
em comum o fato de suprirem tecnologia para os demais setores indus-
triais através de máquinas, equipamentos e insumos estratégicos, como
bens de capital, de especialidades químicas e de equipamentos e com-
ponentes para informática e telecomunicações. Uma vez que a Cnae
domiciliar não apresenta uma desagregação adequada para a construção
dessas variáveis, foram utilizados os dados da Rais de 2000 (a cinco
dígitos) para o cálculo da participação relativa de cada um dos grupos
no total da indústria local (pr_difusores, pr_tradicionais, pr_duraveis,
pr_commodities).

• Encadeamentos setoriais: além dos spillovers interurbanos captados pelas
defasagens espaciais da taxa salarial, inseriu-se em cada um dos modelos
uma variável para representar os spillovers intersetoriais, ou, em outras
palavras, os efeitos a jusante e a montante entre os setores industriais e de
serviços produtivos. O modelo da indústria contempla a variável ln_pr_serv,
que é a participação relativa dos ocupados em serviços produtivos no total
local dos ocupados em atividades tipicamente urbanas, isto é, não-agríco-
las. Por outro lado, o modelo dos serviços produtivos contempla a variável
ln_pr_serv, que representa a participação relativa dos ocupados na indús-
tria no total local dos ocupados em atividades urbanas.

• Conhecimento técnico: a variável QL_ct é obtida através de um quoci-
ente locacional que expressa a especialização da mão-de-obra local em
atividades de P&D e informática. Sua incorporação ao modelo se expli-
ca pela necessidade de levar em conta, na determinação da taxa salarial,
o potencial local de inovação. Busca-se assim uma medida da capacida-
de instalada de geração e aperfeiçoamento de produtos e processos pro-
dutivos de alto teor tecnológico, que podem elevar à produtividade do
trabalho local.

• Comércio exterior: uma vez que firmas exportadoras se deparam com
padrões internacionais de concorrência e tendem a apresentar níveis de
eficiência produtiva também compatíveis com os internacionais, inse-
riu-se no modelo o valor das exportações per capita (Exppc) de cada um
dos municípios estudados, de forma que se tenha um controle pela
competitividade da produção local.

7. Esses autores utilizam uma classificação mais desagregada. No presente trabalho agruparam-se em uma só rubrica as commodities
agrícolas e industriais, o que também foi feito com os bens duráveis e duráveis do complexo automotivo.
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• Dummies  espaciais :  A fim de mitigar problemas relacionados à
heterogeneidade espacial em modelos econométricos é usual o emprego
de variáveis dummies regionais. A omissão desse controle tem influências
deletérias sobre testes de especificação de modelos espaciais, que po-
dem, de maneira enganosa, diagnosticar a presença de autocorrelação
espacial quando, na verdade, trata-se de um outro problema, geralmen-
te, a heterocedasticidade. Sendo assim, foram construídas três variáveis
dummies a partir das grandes regiões brasileiras: NNE, que agrega as
regiões Norte e Nordeste, SSE que abarca o Sul e o Sudeste e CO que é
a própria região Centro-Oeste do país. As duas primeiras foram forma-
das por agregações de grandes regiões brasileiras que apresentaram rela-
tiva homogeneidade nos padrões locais de autocorrelação espacial da
taxa salarial e de outras variáveis, como será visto na seção dedicada à
análise exploratória de dados espaciais.

3.3 O modelo de lag espacial

O modelo de lag espacial é expresso da seguinte maneira:

Y = ρWY + Xβ + ε                                                                     (4)

Em que:

Y  é o vetor da variável dependente;

ρ é o coeficiente auto-regressivo;
W é a matriz de pesos espaciais;

X  é a matriz de dados;

β é o vetor de parâmetros e;

ε é o vetor dos termos de erro.

O elemento que difere esse modelo do tradicional Mínimos Quadrados
Ordinários (MQO), a matriz de pesos espaciais (W), cujo conteúdo geral-
mente é não-estocástico e exógeno ao modelo que se quer estimar, define as
relações de proximidade espacial entre as localizações. Em outras palavras,
determina quais localizações são vizinhas umas das outras, bem como o peso
que se dá à relação entre cada um dos pares.

Existem vários critérios para a construção de uma matriz de pesos espaci-
ais, entre eles o da contigüidade e o da distância. Dada a grande subjetividade
na escolha, empreender estimativas de um mesmo modelo com diferentes
matrizes permite que se avalie sua sensibilidade a especificações alternativas e
seja atestada sua robustez. Uma vez que a delimitação espacial deste trabalho
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culminou em um espaço fragmentado, ou descontíguo, somente foi possível
construir matrizes baseadas no critério da distância. Foram, então, emprega-
das matrizes de k-vizinhos mais próximos, uma de distância inversa e uma de
distância inversa ao quadrado.8 No que tange ao cálculo das defasagens espaci-
ais, as matrizes do primeiro tipo dão pesos iguais aos k-vizinhos mais próximos
de cada observação, independentemente das distâncias calculadas. Por seu tur-
no, as inversas consideram todas as observações vizinhas umas das outras, mas
dão pesos tanto menores quanto maior a distância entre dois pares quaisquer.

3.4 O modelo de erro espacial

Quando a dependência espacial se manifesta no termo de erro da equação, a
modelagem econométrica pode assumir duas formas: a auto-regressiva (SAR –
sigla do termo em inglês spatial autoregressive) ou a média móvel (SMA – sigla
do termo em inglês spatial moving average). Esse tipo de problema, em geral,
está associado a um erro de especificação do modelo, sobretudo à omissão de
variáveis relevantes autocorrelacionadas no espaço que se refletem no termo de
erro. Essa especificação é então apropriada quando há preocupação com a po-
tencial influência enviesante da autocorrelação espacial advinda do uso de da-
dos espaciais.

Vale lembrar que o modelo econométrico tradicional é estimado como
segue:

Y = Xβ + ε                                                                                  (5)

e que neste, o termo de erro e não deve apresentar qualquer comporta-
mento sistemático.

No modelo SAR, o erro comporta-se da seguinte maneira:

ε = λWε + u                                                                                   (6)

em que:

λ é o coeficiente auto-regressivo de erro espacial; e

u é o resíduo do erro espacial.

Transformando (6) algebricamente tem-se:

ε = (I - λW)-1u                                                                             (7)

Substituindo (7) em (5) obtém-se a modelagem por erro espacial auto-regressivo:

8. Os elementos das matrizes denominadas “inversa” resultam da função inversa (linear ou quadrada) das distâncias euclidianas entre os
centróides de cada um dos pares.
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Y = Xβ + (I - λW)-1u                                                                    (8)

Já no modelo SMA:

ε = λWu + u                                                                                (9)

ou ε = (I + λW)u                                                                       (10)

Substituindo (10) em (5) tem-se a equação para erro espacial de média
móvel:

Y = Xβ + (I + λW)u                                                                   (11)

Existe ainda mais uma modelagem para o caso de autocorrelação espacial
quando esta é diagnosticada tanto na variável dependente como no termo de
erro, caso conhecido como SARMA (ou SARSAR),9 um híbrido dos modelos
de lag e erro espacial.

3.5 Métodos de estimação de modelos espaciais

Para a estimação das equações propostas utilizou-se o software SpaceStat 1.80
[Anselin (2001)]. A princípio, os modelos foram estimados pelo método dos
MQO e submetidos a testes de especificação espacial (testes de autocorrelação
espacial) com matrizes de pesos de k-vizinhos mais próximos (k = 10, 20, 30,
40, 50), uma matriz de distância inversa e uma de distância inversa ao quadra-
do. Nos casos em que a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial
foi rejeitada (com até 10% de significância), os modelos foram reestimados
com as especificações espaciais adequadas (lag, erro ou SARMA).

No caso das estimações do modelo de lag espacial, foi utilizado o método
dos Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E), dado que a presença da
variável dependente espacialmente defasada como variável explicativa é similar
à inclusão de variáveis endógenas no lado direito em um sistema de equações
simultâneas [Anselin (1992)]. Como usual em econometria espacial, essa vari-
ável foi instrumentalizada pela defasagem espacial de todas as outras variáveis
exógenas do modelo.

Mesmo que não fosse diagnosticado qualquer efeito espacial no modelo,
este não poderia ser estimado via MQO. Tendo em vista que a população pode
mover-se no espaço em busca de salários mais elevados, a taxa salarial, além de
efeito, é causa da concentração das atividades econômicas. O mesmo pode ser
dito para a educação da mão-de-obra ocupada. Altas taxas salariais podem ser
explicadas pelo elevado nível educacional dos trabalhadores, mas a educação

9. Na prática os testes não distinguem se o modelo é SARMA ou SARSAR, que são, de fato, alternativas localmente equivalentes [Anselin
(1999)].
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também pode ser explicada pelo nível salarial. Sendo assim, se estimado pelo
MQO, o modelo forneceria estimativas inconsistentes em função do viés de
simultaneidade.10  Portanto, em todas as estimativas foi necessário
instrumentalizar a concentração industrial e de serviços produtivos, bem como
a educação dos ocupados nesses dois grupos de atividades econômicas.

Para o caso das variáveis de concentração, os instrumentos utilizados fo-
ram gerados através do Método de Durbin (1954) que, segundo Kennedy
(1984), é o método de agrupamento mais eficiente para geração de instru-
mentos. Conforme as explicações de Johnston (1991), o método de Durbin,
que produz estimadores consistentes, baseia-se criação de uma nova variável
que corresponde ao ranking em ordem crescente (1, 2, 3,...n) dos valores da
variável a ser instrumentalizada dividido pela última posição do mesmo (1/n,
2/n, 3/n...1).

Já para a variável educação dos ocupados, tanto no caso da indústria, como
no caso dos serviços produtivos, utilizou-se como instrumento a taxa bruta de
freqüência à escola11  dos municípios em 1991, taxa que se supõe não-
correlacionada com os termos de erro em 2000 por se tratar de uma defasagem
temporal de quase uma década. Tal variável é, em grande parte, fruto de políti-
cas públicas de décadas anteriores. Além disso, se possui correlação com a taxa
salarial é mais plausível que o seja com as observadas no passado – o que reforça
a idéia de sua independência do termo de erro da equação salarial de 2000.

Vale frisar que, além do método dos MQ2E utilizado no caso do modelo
de lag espacial, aquelas variáveis foram também instrumentalizadas no caso
dos modelos de erro espacial e SARMA – ambos estimados pelo Método dos
Momentos Generalizados (GMM em dois estágios).

3.6 Análise espacial

A Aede é uma técnica utilizada para testar a existência ou não de padrões
espaciais estatisticamente significativos, em escala global e local [Anselin
(1995)]. Um dos testes mais difundidos para a detecção da auto-correlação
espacial global é o I de Moran. Conforme Perobelli e Haddad (2003), a esta-
tística I de Moran oferece uma indicação formal do grau da associação linear
entre o vetor de valores observados em um tempo t e o vetor das médias pon-
deradas dos valores da vizinhança, ou defasagens espaciais. Formalmente:

10. Nesse caso, viola-se uma hipótese de consistência do estimador de MQO, isto é, de que cov(u,x)=0, em que u é termo de erro e x uma
variável explicativa.

11. Razão entre o número total de pessoas de todas as faixas etárias que freqüentam os ensinos fundamental, médio e superior e a
população de 7 a 22 anos.
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                                                   t = 1,2,3...                                   (12)

em que:

 ∑∑=
i j

ijWS0 ;

xi,t é a observação na região i no período t;

     µt é a média das observações entre as regiões no período t;

n é o número de regiões; e

wij são os elementos da matriz de pesos espaciais W.

Calculada a estatística I, seu valor deve ser comparado ao valor teórico
esperado E(I) = -1/(n-1). Caso o calculado seja significativamente maior que o
esperado, tem-se um indício da presença de autocorrelação espacial positiva
nos dados. Por outro lado, se significativamente menor, há evidências a favor
de autocorrelação negativa.

Para entender a estrutura da correlação espacial local utilizam-se técnicas
específicas, como os gráficos e mapas de dispersão de Moran e as estatísticas
LISA (sigla do termo em inglês Local Indicators of Spatial Association).

Segundo Le Gallo e Ertur (2000), a versão local da estatística I de Moran
para cada região i e período t é expressa como segue:
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As estatísticas locais permitem identificar aglomerações significativas de
valores (dis)similares. Além disso, são úteis para a detecção de outliers espaciais
e observações influentes. Quando positivos sugerem a formação de significati-
vos clusters de valores similares e quando negativos sugerem a formação de
significativas aglomerações espaciais onde não há estacionariedade local dos
dados geográficos.

A etapa final da análise espacial consiste na visualização dos Mapas Moran
Significance que associam os indicadores locais (significativos a 10% ou menos) aos
resultados do Diagrama de Dispersão de Moran, que é a representação gráfica da
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regressão do valor original da variável estudada sobre seu valor espacialmente defa-
sado (X = ?WX), cujo coeficiente de inclinação (?) é o I de Moran global.

O Diagrama de Dispersão de Moran, cuja versão cartográfica é conheci-
da por Moran Map, é dividido em quatro quadrantes que representam os
diferentes tipos de associação:

HH (high-high): região que apresenta alto valor da variável estudada, cir-
cundada por uma vizinhança em que o valor médio da mesma variável tam-
bém é alto;

LH (low-high): região com baixo valor, circundada por uma vizinhança
cujo valor médio é alto;

LL (low-low): região de baixo valor na qual a média dos vizinhos também
é baixa; e

HL (high-low): região com alto valor na qual a média dos vizinhos é baixa.

Como os mapas Moran Significance associam a informação do Diagrama de
Dispersão de Moran com os significativos indicadores locais de associação espa-
cial, seus resultados consistem na representação cartográfica de clusters espaciais
significativos que podem exibir os supracitados tipos de associação espacial.

É importante frisar que, ao contrário do modelo econométrico, cuja amos-
tra necessariamente deveria passar por critérios de corte, no caso a escala urba-
na, a técnica da Aede aplicada à temática deste trabalho prescinde de procedi-
mentos restritivos, de tal forma que praticamente todo o território nacional foi
coberto pela análise. Como nem todos os municípios brasileiros contavam
com pessoas ocupadas em atividades industriais ou de serviços, o espaço tam-
bém se apresentou descontíguo, justificando o uso de uma matriz baseada no
critério das distâncias: a de k-vizinhos mais próximos, com k=1012.

4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS VARIÁVEIS ESPACIAIS

São apresentadas nesta seção as representações cartográficas das estatísticas lo-
cais das variáveis espaciais mais relevantes do modelo econométrico: a taxa
salarial, a concentração do emprego e a escolaridade. A variável de concentra-
ção representa as variáveis locacionais enquanto a de escolaridade representa as
de controle. Com esse intuito serão utilizados mapas Moran Significance que
associam a informação do Diagrama de Dispersão de Moran com os indicado-
res locais de associação espacial estatisticamente significativos.

12. Número de vizinhos estabelecido para cada município próximo do número médio de vizinhos observado no espaço brasileiro.
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Os Mapas 1 e 2 mostram os clusters espaciais significativos da variável
taxa salarial industrial e da taxa salarial dos serviços produtivos, respectiva-
mente, para o território nacional. Nos dois mapas observa-se uma forte
segmentação do território: uma concentração geográfica das áreas de associa-
ção espacial de altos valores da taxa salarial no Centro-Sul e uma concentração
das áreas de baixos valores no Norte-Nordeste. Merece especial atenção um
defeito específico da construção desses tipos de mapas, que levam em conta
em sua apresentação visual a área territorial dos municípios, o que aparente-
mente super-dimensiona a importância das associação espacial em áreas do
território com municípios maiores. Isso ocorre, por exemplo, com as associa-
ções espaciais de altos valores dos salários industriais nas regiões Centro-Oeste
e Norte, que refletem áreas mais desenvolvidas da fronteira agropecuária e
mineral, respectivamente. Além dessa segmentação fundamental, observa-se
que os altos valores associados espacialmente estão distribuídos no território
de forma mais difusa no caso da indústria e de forma mais concentrada no caso
dos serviços produtivos, aglomerados principalmente no Estado de São Paulo
e nos estados da região Sul. No caso dos baixos valores, observa-se uma forte
incidência na região Nordeste.

Os mapas regionalizados, Mapas 3-8, clarificam essa característica da
distribuição da taxa salarial. No Sudeste, as manchas de altos valores dos salá-
rios industriais estão mais distribuídas entre os estados da região, com partici-
pação do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e menor presença do
oeste e sudoeste de São Paulo, enquanto no caso dos serviços produtivos, a
maior concentração localiza-se visivelmente em São Paulo. No Sul, ocorre cla-
ramente maior participação dos serviços produtivos no território regional, en-
quanto no Nordeste a associação espacial de baixos valores da taxa salarial
atinge quase a totalidade da região, com exceção de pequenas manchas de altos
valores dos salários industriais nas três principais regiões metropolitanas, Sal-
vador, fortaleza e Recife, nessa ordem.
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MAPA 1
 CLUSTERS ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 2
CLUSTERS ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 3
REGIÃO NORDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 4
REGIÃO SUDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 5
REGIÃO SUL: CLUSTERS ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 6
REGIÃO NORDESTE: CLUSTERS  ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL DOS SERVIÇOS
PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 7
Região Sudeste: CLUSTERS ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 8
REGIÃO SUL: CLUSTERS ESPACIAIS DA TAXA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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Os Mapas 9 e 10 mostram a distribuição geográfica da associação espaci-
al da variável emprego, tanto da indústria como dos serviços produtivos. É
mister salientar que essa é uma variável de escala econômica absoluta no espa-
ço geográfico, em contraste com as variáveis relativas de taxas e proporções.
Como pode ser observado nos mapas supracitados, a associação espacial do
emprego é bem mais restrita no território nacional do que a da taxa salarial,
uma vez que pode haver salários elevados em agrupamentos de municípios
possuidores de atividades industriais e de serviços produtivos com escalas ab-
solutas relativamente pequenas. Ou seja, não apenas o fator concentração ab-
soluta ou escala produtiva é relevante para explicar as diferenças salariais no
território. O modelo econométrico aqui proposto busca exatamente estimar as
variáveis explicativas relevantes, das quais a variável concentração do emprego
é uma delas.

MAPA 9
CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 10
CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO EM SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

Assim, as aglomerações industriais são bem restritas no território nacio-
nal, estando ausentes não apenas no Norte e Nordeste, como ocorreu com os
“aglomerados” de taxas salariais, como também no Centro-Oeste. Nessas regi-
ões aparecem “ilhas” de aglomerações espaciais, representadas na região Norte
por Manaus e seu entorno municipal, e pelo eixo Goiânia-Brasília no Centro-
Oeste. Os mapas das regiões Nordeste, Sudeste e Sul (Mapas 11-13) confir-
mam mais claramente as “ilhas” das regiões metropolitanas nordestinas, o gran-
de corredor industrial da região Metropolitana de São Paulo e sua grande
extensão para o nordeste paulista, os pólos metropolitanos do Rio de Janeiro e
de Belo Horizonte, e os corredores regionais da Região Sul, que integram
Porto Alegre a Caxias do Sul, Blumenau-Joinville a Cutitiba-Ponta Grossa e a
pequena mancha industrial de Londrina-Maringá. Esses resultados confirmam
os obtidos pela tipologia de aglomerações industriais de Lemos et alii. (2005).
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MAPA 11
REGIÃO NORDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 12
REGIÃO SUDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 13
REGIÃO SUL: CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO INDUSTRIAL

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

Como esperado, as aglomerações de emprego dos serviços produtivos re-
produzem, em menor escala territorial, as aglomerações da indústria, confor-
me apresentado nos Mapas 14 e 15. Como já salientado, pela sua própria
natureza mais intensiva em conhecimento, esses serviços são ainda mais restri-
tivos em termos de requerimentos locacionais, buscando preferencialmente as
áreas metropolitanas para se localizarem. Isso fica ainda mais evidente nos
mapas regionais do Nordeste, Sudeste e Sul (Mapas 14, 15 e 16).
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MAPA 14
REGIÃO NORDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO EM SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 15
REGIÃO SUDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO EM SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 16
REGIÃO SUL: CLUSTERS ESPACIAIS DO EMPREGO EM SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

Os mapas a seguir mostram as características da associação espacial da
variável de escolaridade (Mapas 17-24). A característica da distribuição geo-
gráfica dos aglomerados de associação espacial de altos valores dessa variável é
parecida com a da taxa salarial, com a diferença que esses aglomerados são
mais amplos e difundidos no território nacional do que os de altas taxas salari-
ais. Tratando-se de um serviço com uma forte característica de bem público, é
esperado que sua reprodução ampliada no espaço seja mais extensiva do que
no caso das taxas salariais, determinadas em grande parte pelo mercado. Nesse
sentido, são preocupantes os resultados para a região Nordeste, que aparece
como um macroaglomerado territorial de baixos índices de escolaridade, pois
contraria inteiramente a lógica de maior bem-estar social associado à oferta da
escolaridade como bem eminentemente público.
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MAPA 17
CLUSTERS ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS NA INDÚSTRIA

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

    MAPA 18
CLUSTERS ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS NOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 19
REGIÃO NORDESTE: CLUSTERS  ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS
 NA INDÚSTRIA

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 20
REGIÃO SUDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS NA INDÚSTRIA

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 21
REGIÃO SUL: CLUSTERS ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS NA INDÚSTRIA

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 22
REGIÃO NORDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS
NOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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MAPA 23
REGIÃO SUDESTE: CLUSTERS ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS
NOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

MAPA 24
REGIÃO SUL: CLUSTERS ESPACIAIS DA EDUCAÇÃO DOS OCUPADOS NOS SERVIÇOS
PRODUTIVOS

Fonte: Censo demográfico 2000/IBGE. Elaboração: Os autores, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MODELO ECONOMÉTRICO

5.1 Os determinantes do diferencial da taxa salarial da indústria no território
nacional

A Tabela 1 apresenta os resultados dos modelos estimados para a indústria,
enquanto a Tabela 2 mostra os resultados dos testes espaciais aplicados aos
resíduos da estimativa por MQO e SAR, que diagnosticaram as especificações
econométricas empregadas. Merecem destaque, em primeiro lugar, a grande
estabilidade dos resultados, tanto do nível de significância como dos coefici-
entes estimados, e a rejeição da hipótese da presença de autocorrelação espaci-
al nos resíduos dos modelos SAR, o que indica a adequação das variáveis esco-
lhidas e suas especificações nos modelos; em segundo lugar, o efeito expressivo
das variáveis locacionais para explicar as diferenças de taxas salariais entre os
municípios brasileiros de médio e grande porte, mesmo que algumas variáveis
de controle apresentem coeficientes relativamente mais elevados.

As variáveis locacionais do modelo são aquelas consideradas pela teoria
como de forte aderência espacial e, portanto, designadas em grande medida
como atributos do espaço localizado. Como descrito na metodologia, essas
variáveis são: log da concentração industrial (Ln_conc_i); defasagem espacial
do log da taxa de salários (W_sal_i), log da participação relativa dos serviços
produtivos (Ln_pr_sp); quociente locacional do conhecimento tecnológico
(QL_CT) e log do índice de custo de transporte (Ln_ctsp).

TABELA 1
EQUAÇÕES SALARIAIS ESPACIAIS - INDÚSTRIA

(continua)

Variável MQO MQ2E SAR 
(K=10) 

MQ2E SAR 
(K=20) 

MQ2E SAR 
(k=30) 

MQ2E SAR 
(k=40) 

MQ2E SAR 
(k=50) 

GMM ERRO 
(inversa) 

2,721*** 1,940*** 1,956*** 1,942*** 1,812*** 1,916*** 2,806***  
Constante (0,119) (0,229) (0,245) (0,244) (0,232) (0,264) (0,209) 

0,103*** 0,109*** 0,106*** 0,106*** 0,109*** 0,109*** 0,108***  
Ln_conc_i (0,010) (0,011) (0,011) (0,012) (0,012) (0,013) (0,014) 

0,577*** 0,384** 0,352** 0,411** 0,469** 0,502*** 0,456***  
Ln_educ_i (0,117) (0,177) (0,176) (0,186) (0,182) (0,144) (0,148) 

-0,110*** -0,059*** -0,060*** -0,060*** -0,049*** -0,055*** -0,115***  
Ln_ctsp (0,011) (0,016) (0,017) (0,016) (0,016) (0,019) (0,024) 

0,413*** 0,354*** 0,334*** 0,366*** 0,387*** 0,415*** 0,303**  
Pr_difusores (0,098) (0,110) (0,116) (0,119) (0,119) (0,135) (0,139) 

-0,253*** -0,169*** -0,196*** -0,196*** -0,205*** -0,214*** -0,228***  
Pr_tradicionais (0,053) (0,050) (0,049) (0,049) (0,050) (0,049) (0,050) 

-0,004 -0,003 -0,004 -0,003 -0,002 -0,003 -0,004  
Pr_duraveis (0,006) (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,007) 

0,194*** 0,233*** 0,252*** 0,239*** 0,229*** 0,231*** 0,225***  
Ln_pr_sp (0,031) (0,04) (0,041) (0,042) (0,042) (0,045) (0,047) 
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(continuação)

Fontes: Censo demográfico 2000/IBGE, Secex/MDIC, Ipeadata, Rais 2000/MTE. Elaboração: Os autores, a partir da trans-
formação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 2
TESTES DE ESPECIFICAÇÃO DAS EQUAÇÕES SALARIAIS DA INDÚSTRIA

Fontes: Censo demográfico 2000/IBGE, Secex/MDIC, Ipeadata, Rais 2000/MTE. Elaboração: Os autores, a partir da trans-
formação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

A variável de concentração busca medir os efeitos da aglomeração urba-
no-industrial sobre a taxa salarial da indústria na economia local, ou seja, há
evidências de que as economias de escala produtiva urbana aumentam a pro-
dutividade do trabalho local que, por seu turno, afeta no longo prazo a taxa
salarial. Em todos os modelos o seu efeito sobre as diferenças salariais
intermunicipais da indústria é positivo e significativo, sendo o segundo mais
relevante dentre as variáveis locacionais nos modelos de lag espacial (MQ2E
SAR) de k-vizinhos (k = 10, 20, 30, 40, 50) e o terceiro mais relevante no
modelo GMM com a distância inversa.

Por sua vez, a variável “defasagem espacial” (W_sal_i) e a variável “partici-
pação relativa” (Ln_pr_sp) buscam medir os efeitos de spillover sobre a taxa

Variável  MQO MQ2E SAR 
(K=10) 

MQ2E SAR 
(K=20) 

MQ2E SAR 
(k=30) 

MQ2E SAR 
(k=40) 

MQ2E SAR 
(k=50) 

GMM ERRO 
(inversa) 

0,112*** 0,106*** 0,100*** 0,108*** 0,108*** 0,098*** 0,111***  
QL_CT (0,031) (0,032) (0,031) (0,031) (0,031) (0,033) (0,033) 

0,036*** 0,040*** 0,041*** 0,040*** 0,040*** 0,038*** 0,038***  
Exppc (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 

-0,083** 0,017 0,015 0,022 0,046 0,037 -0,076  
NNE (0,033) (0,044) (0,045) (0,045) (0,044) (0,048) (0,044) 

0,061 0,065 0,063 0,064 0,070 0,061 0,055  
CO (0,040) (0,038) (0,04) (0,040) (0,040) (0,050) (0,056) 

– 0,043*** 0,022*** 0,014*** 0,012*** 0,009*** –  
W_sal_i – (0,009) (0,005) (0,003) (0,002) (0,002) – 
Lambda – – – – – – 0,409*** 
R2  ajustado 0,674 0,719 0,691 0,688 0,709 0,703 0,661 

 

MQO SAR  
Matriz de Pesos 

I de Moran LM (erro) LM robusto (erro) LM (lag) LM robusto (lag) LM (erro) 

k=10 7,106*** 39,431*** 1,254 58,379*** 20,202*** 0,263 

k=20 5,990*** 23,102*** 2,036 34,120*** 13,055*** 0,705 

k=30 5,210*** 14,517*** 1,180 26,169*** 12,832*** 1,483 

k=40 5,066*** 11,639*** 1,359 22,092*** 11,812*** 1,269 

k=50 5,659*** 13,098*** 2,990 20,134*** 10,032*** 0,171 

Inversa 3,697*** 5,999** 5,741** 0,376 0,118 – 

Inversa2  0,872 0,503 0,478 0,026 0,001 – 
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salarial local da indústria. No caso da primeira variável, o objetivo é medir até
que ponto as taxas de salários industriais dos municípios vizinhos mais próxi-
mos afetam a taxa salarial local. Busca-se, dessa forma, mensurar os efeitos de
transbordamento ou de contágio entre os mercados de trabalho próximos, o
que vai refletir-se em maior convergência nas taxas salariais dos municípios
vizinhos. Em todas as cinco especificações de vizinhança do modelo de lag
espacial essa variável foi positiva e significativa.13 Observe-se, no entanto, que
seu efeito é decrescente com a distância dos vizinhos. Quanto maior a proxi-
midade dos vizinhos maior seus efeitos de transbordamento, que se reduzem à
medida que são incorporados vizinhos mais distantes. No modelo GMM
ERRO com a distância inversa, esses efeitos de transbordamento também es-
tão expressos na variável Lambda, que indica a presença de variáveis omitidas
autocorrelacionadas espacialmente. No caso da segunda variável de spillover, o
que se busca medir são os efeitos de transbordamento intersetoriais sobre os
salários locais. Como a indústria e os serviços produtivos são os dois setores
especificados nas equações, o que se pretende mensurar é o efeito de encadea-
mento para a frente dos salários dos serviços fornecedores sobre a indústria, já
que na cadeia produtiva local esses serviços estão a montante da indústria. Os
resultados são robustos para todos os modelos, se constituindo na variável
locacional com o maior coeficiente explicativo para as diferenças salariais. Esse
resultado é consistente com as simulações dos modelos da Nova Geografia
Econômica, que mostram o papel relevante dos encadeamentos produtivos
sobre a elevação da renda das economias urbanas locais e seu efeito sobre as
diferenças dos salários reais entre as regiões (Fujita, et alii., 1999).

A última variável locacional baseada em atributos do território do mode-
lo analítico é a do QL de conhecimento tecnológico. Essa é uma variável de
especialização da força de trabalho local em atividades intensivas em conheci-
mento tecnológico. Busca, portanto, medir a importância do desenvolvimen-
to tecnológico local sobre a produtividade do trabalho e, conseqüentemente,
sobre a taxa salarial. Em todos os modelos seu efeito apresentou coeficientes
semelhantes e consistentes, significativos a 1%. Esse resultado, aparentemen-
te surpreendente, pode ser explicado pelo viés “produtivista” da industrializa-
ção brasileira em detrimento do esforço interno de desenvolvimento tecnológico
no território. Isso limita os efeitos espaciais da capacitação técnica da força de
trabalho sobre a sua remuneração. Espera-se que em países cuja base produti-
va é mais centrada na economia do conhecimento tais efeitos sejam mais di-
fundidos no território e, portanto, explique menos os diferenciais da taxa sala-

13. Além disso, em todos os casos em que foram empregadas as lags espaciais (inclusive no caso dos serviços produtivos) seus coeficientes
caíram dentro dos limites de estabilidade aceitáveis, ao se situarem no intervalo 1/e

min
 e 1/e

max
, em que e

min
 e e

max
 são, respectivamente,

a menor e a maior raiz característica da matriz de pesos espaciais utilizada em cada estimativa.
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rial entre as regiões. No caso do Brasil, a natureza espacialmente concentrada
do acúmulo de capacidade técnica da força de trabalho sobrevaloriza os efeitos
da qualificação sobre a remuneração no território.

Por fim, a variável locacional “custo de transporte” não mede atributos
espaciais em si, mas os efeitos da fricção espacial sobre as diferenças nas taxas
de salários à medida que o acesso ao pólo metropolitano primaz – o município
de São Paulo – se torna mais custoso. Supõe-se que as empresas mais produti-
vas privilegiam as áreas mais próximas a São Paulo, dispostas a pagarem renda
fundiária e salários reais mais elevados. As menos produtivas, por sua vez, vão
progressivamente se distanciando de São Paulo em busca da redução da renda
fundiária e dos salários. Em que pese a existência de mercados regionais que
recriam rendas e salários mais altos em pontos mais distantes de São Paulo,
como acontece com as regiões metropolitanas de outras economias estaduais, a
lógica geral para o conjunto dos municípios é uma relação inversa entre o
custo de acesso a São Paulo e a taxa salarial. Os resultados para todos os mode-
los confirmam essa predição da teoria de uma relação negativa dessa variável.
Observa-se que no modelo mais restritivo, o GMM-SARMA, o coeficiente
dessa variável é substantivamente mais elevado.

A robustez dos fatores locacionais como variáveis explicativas das diferen-
ças da taxa de salários no território é fortalecida pelo estabelecimento de vari-
áveis de controle que possam efetivamente influenciar essas diferenças de for-
ma relativamente independente do espaço. Nesse caso, essas variáveis, mesmo
tendo relações com os espaços localizados, não podem ser consideradas como
atributos desses espaços, já que são determinadas, em grande parte, por fatores
não-espaciais. Foram definidos dois blocos dessas variáveis: educacional, com
a variável log da média dos anos de estudos dos ocupados na indústria local
(Ln_educ_i); e setor produtivo, constituído pelas variáveis setoriais da indús-
tria (Pr_difusores, Pr_tradicionais, Pr_duraveis, Pr_commodities) e da variável de
exportação municipal (Exppc).

A variável educacional mede a escolaridade da força de trabalho lo-
cal. Considerando-se que os requerimentos médios de escolaridade na indús-
tria brasileira estão entre o ensino fundamental e o ensino médio, supõe-se
que todos os municípios da amostra, de cidades médias e grandes, possuem
alguma capacidade de atender as demandas de escolaridade dos mercados de
trabalho da indústria local. Ou seja, representa um serviço de oferta difundida
no espaço. As eventuais diferenças na capacidade de oferta estarão refletidas
nas diferenças de escolaridade da força de trabalho local, se as migrações
intermunicipais não forem capazes de sanar essas diferenças. Do lado da de-
manda, essas diferenças podem ocorrer em função de diferenças na função
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utilidade dos indivíduos e das características estruturais da demanda de esco-
laridade da indústria local. Para isso, foram incluídos também como controle
o bloco de variáveis dos setores da indústria e de exportações, setores que,
pelas suas diferentes características tecnológicas, demandam perfis de escolari-
dade diferentes. Além disso, foram incluídas dummies de “grandes regiões” que
ajudam não apenas a mitigar os problemas de especificação econométrica rela-
cionados à heterogeneidade espacial, como também a controlar indiretamente
as diferenças de oferta educacional entre municípios ao nível macroespacial.
Supõe-se, assim, que as diferenças de oferta são mais um fenômeno macroespacial
do que microespacial. A parte microespacial dessas diferenças decorre das ca-
racterísticas da oferta local dos microespaços representados pelos municípios.
Mesmo assim esse problema não é um atributo estrito do espaço localizado, já
que sua solução provém, em primeiro lugar, de uma política universal do setor
público de provisão educacional para a população do país.

Não é menos importante deixar clara também uma omissão dos modelos
relativamente à qualificação da força de trabalho local. Além do aspecto da
escolaridade e da experiência na produção, indiretamente medido pelos seto-
res (nossas variáveis de controle), existe também o aprendizado tácito construído
no próprio território, que é um fator genuinamente localizado, não transferí-
vel entre as áreas geográficas. Como se sabe, o papel desse aprendizado na
qualificação profissional é intangível, pouco afeto à quantificação.

Como era de se esperar, os fatores educacionais e setoriais são não apenas
significativos, como também os mais relevantes, individualmente, para expli-
car as diferenças entre as taxas de salários intermunicipais. No caso dos setores,
observe-se que os setores classificados como “difusores de progresso técnico”,
de maior conteúdo tecnológico, são decisivos para explicar essas diferenças ao
nível setorial da indústria, considerando que os demais setores possuem reque-
rimentos próximos da média da indústria. Ao mesmo tempo, os setores “tradi-
cionais” contribuem negativamente para as diferenças entre as taxas salariais,
dado que são menos intensivos em tecnologia e, portanto, menos demandantes
de qualificação. Como esperado, as exportações municipais, por representa-
rem as atividades locais com vantagens comparativas internacionais, são tam-
bém correlacionadas positivamente com as diferenças salariais intermunicipais.
Por fim, a não-significância das dummies indica, possivelmente, que o
macroespaço do território nacional está deixando de representar um entrave
para a qualificação localizada da força de trabalho do país e, assim, para as
diferenças salariais intermunicipais.
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5.2 Os determinantes do diferencial da taxa salarial dos serviços produtivos
no território nacional

A Tabela 3 apresenta os resultados para os serviços produtivos, enquanto a
Tabela 4 mostra os resultados dos testes espaciais aplicados aos resíduos da
estimativa por MQO e SAR, que diagnosticaram as especificações econométricas
empregadas. É mister salientar que a escolha dos serviços produtivos para
modelagem não significa a ausência de diferenças salariais no espaço dos de-
mais setores de serviços. No entanto, pela sua própria natureza, os serviços
direcionados predominantemente para a esfera produtiva são os menos difun-
didos espacialmente, por se localizarem de preferência  nos maiores centros
urbanos, já que são mais intensivos em conhecimento, fortemente comple-
mentares entre si, e especificamente com as atividades industriais. São, dessa
forma, os que apresentam maiores diferenciações no território. O arcabouço
analítico a ser usado na interpretação dos resultados dos modelos para os ser-
viços é o mesmo que foi empregado para a indústria, pois as especificações
para os dois grandes setores foram simétricas. Assim, são usadas aqui as mes-
mas variáveis de controle, com alterações apenas nas variáveis locacionais, com
a exclusão, já explicada, do custo de transportes.

É interessante observar que as equações de salários dos serviços produtivos
também apresentaram rejeição da hipótese nula relativa à ausência de
autocorrelação espacial. Foram, portanto, reestimados os modelos com as
especificações espaciais adequadas. Ao contrário da indústria, o modelo de lag
espacial não foi adequado. No caso das matrizes de pesos de k-vizinhos mais
próximos (k = 10, 20, 30, 40, 50), o modelo adequado foi o de GMM SARMA,
indicando a existência de autocorrelação espacial tanto na variável dependente
(Ln_sal_sp) como no termo de erro. O uso alternativo das matrizes de pesos das
distâncias inversas (linear e ao quadrado) indicou o modelo de GMM ERRO,
em que a autocorrelação espacial está presente apenas no termo de erro. Nesse
caso, a dependência espacial presente no termo de erro revela variáveis omitidas
autocorrelacionadas no espaço, o que reflete o fenômeno da grande fragmenta-
ção do espaço econômico no território nacional [Pacheco (1999)].
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TABELA 3
EQUAÇÕES SALARIAIS ESPACIAIS – SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fontes: Censo demográfico 2000/IBGE, Secex/MDIC, Ipeadata, Rais 2000/MTE. Elaboração: Os autores, a partir da trans-
formação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 4
TESTES DE ESPECIFICAÇÃO DAS EQUAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIÇOS PRODUTIVOS

Fontes: Censo demográfico 2000/IBGE, Secex/MDIC, Ipeadata, Rais 2000/MTE. Elaboração: Os autores, a partir da trans-
formação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Variável  MQO GMM SARMA 
(K=10) 

GMM SARMA 
(K=20) 

GMM SARMA 
(K=30) 

GMM SARMA 
(K=40) 

GMM SARMA 
(K=50) 

GMM ERRO 
(inversa)  

GMM ERRO 
(inversa2) 

2,153*** 1,644*** 1,586*** 1,527*** 1,449*** 1,483*** 2,197*** 2,244*** 
Constante (0,095)  (0,213)  (0,205)  (0,211) (0,208) (0,21) (0,124)  (0,136)  
         0,078*** 0,080*** 0,085*** 0,083*** 0,085*** 0,084*** 0,081*** 0,088*** Ln_conc_sp 

(0,010)  (0,013)  (0,014)  (0,013)  (0,013) (0,013) (0,014)  (0,015)  
         1,041*** 0,900*** 0,822*** 0,804*** 0,783*** 0,788*** 1,090*** 0,990*** Ln_educ_sp 

(0,084)  (0,173)  (0,178)  (0,171)  (0,168) (0,17) (0,164)  (0,179)  
         0,268*** 0,136 0,086 0,110 0,112 0,113 0,163 0,215* 
Pr_difusores (0,102)  (0,115)  (0,117)  (0,116)  (0,115) (0,116) (0,115)  (0,121)  
         -0,150*** -0,113*** -0,108*** -0,114*** -0,118*** -0,116*** -0,139*** -0,145*** Pr_tradicionais  (0,038)  (0,041)  (0,041)  (0,040)  (0,040) (0,040) (0,040)  (0,042)  
         0,001 0,001 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,003 
Pr_duraveis  (0,005)  (0,005)  (0,005)  (0,005)  (0,005) (0,005) (0,005)  (0,006)  
         0,174*** 0,104** 0,100** 0,095** 0,095** 0,100** 0,172*** 0,173*** Ln_pr_ind 

(0,033)  (0,043)  (0,042)  (0,041)  (0,041) (0,041) (0,039)  (0,041)  
         0,185*** 0,168*** 0,153*** 0,153*** 0,148 0,153*** 0,182*** 0,171*** QL_CT 

(0,025)  (0,029)  (0,030)  (0,030)  (0,030) (0,030) (0,029)  (0,031)  
         -0,001  0,004 0,002 0,002 0,003 0,003 -0,001 0,001 Exppc 

(0,004)  (0,004)  (0,004)  (0,004)  (0,004) (0,005) (0,005)  (0,005)  
         -0,196*** -0,060 -0,050 -0,045 -0,028 -0,038  -0,143*** -0,200*** 
NNE (0,025)  (0,063)  (0,059)  (0,058)  (0,057) (0,056) (0,041)  (0,04) 
         0,005 -0,006 -0,025 -0,033 -0,056 -0,055  0,010 -0,001 CO 

(0,039)  (0,060)  (0,057)  (0,055)  (0,051) (0,050) (0,047)  (0,046)  
         – 0,031*** 0,019*** 0,014*** 0,012*** 0,009*** – – 
W_sal_sp – (0,011)  (0,006)  (0,004)  (0,003) (0,002) – – 
         Lambda – 0,052*** 0,026*** 0,019*** 0,014*** 0,011*** 0,708*** 1,729*** 
         R2 ajustado 0,701 0,609 0,633 0,632  0,654  0,644 0,560 0,636 

 

MQO 
Matriz de pesos 

I de Moran LM (erro) LM robusto (erro)  LM (lag) LM robusto (lag) 

k=10 9,858*** 82,851*** 12,596*** 95,732*** 25,478*** 
k=20 12,393*** 119,417*** 34,138*** 114,274*** 28,996*** 
k=30 14,139*** 145,182*** 52,493*** 127,819*** 35,130*** 
k=40 15,215*** 156,654*** 66,931*** 126,129*** 36,406*** 
k=50 15,795*** 156,442*** 78,721*** 110,249*** 32,528*** 

Inversa 9,714*** 66,578*** 66,148*** 0,516 0,085 
Inversa2 3,637*** 12,474*** 13,145*** 0,369 1,039 
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À semelhança da indústria, todas as variáveis locacionais foram significa-
tivas e com o sinal esperado (positivo) para explicar as diferenças intermunicipais
das taxas salariais dos serviços produtivos. Ou seja, atributos localizados do
espaço construído afetam as taxas de salários dos trabalhadores dos serviços
ligados à produção. No entanto, as contribuições dessas variáveis diferem da-
quelas presentes nas equações da indústria.

A variável “concentração” (Ln_conc_sp), que mede o efeito da aglomera-
ção desses serviços sobre os salários, também é relevante, mas com menor con-
tribuição. O mesmo acontece com as duas variáveis de spillover. A variável de
transbordamento espacial (W_sal_sp), especificada para os modelos em que
ocorre dependência espacial da variável dependente (GMM-SARMA), apre-
senta o mesmo comportamento das equações da indústria com as matrizes de
peso de k-vizinhos, ou seja, sua contribuição é decrescente com a maior dis-
tância dos vizinhos. Quanto à variável de transbordamento setorial (Ln_pr_ind),
sua contribuição é bem menos relevante do que na indústria. Esse resultado
indica, portanto, que o efeito de transbordamento da aglomeração industrial
local sobre os salários dos trabalhadores dos serviços fornecedores é menor do
que o da aglomeração de serviços sobre os salários dos trabalhadores industri-
ais. O que não deixa de ser surpreendente, já que a relação indústria-serviços
confere primazia ao papel determinante da indústria na geração de retornos
crescentes de escala e, assim, na determinação da produtividade do trabalho
da economia em seu conjunto [Kaldor (1966)]. Mesmo que Kaldor e seus
seguidores abordem essa questão tendo como escala de referência espacial a
economia nacional de um país, os resultados encontrados para a escala
microespacial podem indicar uma relação indústria-serviços mais complexa,
favorecendo interpretações, nessa escala micro, mais relacionadas à escala ur-
bana do que à escala industrial stricto sensu, na linha sugerida por Jacobs (1969).

Das variáveis locacionais o resultado mais surpreendente é o da variável
de especialização da força de trabalho local em atividades intensivas em conhe-
cimento tecnológico (QL_CT). De fato, a importância do desenvolvimento
tecnológico sobre a produtividade do trabalho local afeta diretamente as ativi-
dades de serviços, já que parte significativa das ocupações ligadas a pesquisa e
desenvolvimento tecnológico está alocada no próprio setor de serviços. No
mundo contemporâneo da economia do conhecimento, a divisão de trabalho
entre manual e intelectual se manifesta na desverticalização das atividades in-
dustriais, em que o trabalho intelectual tende a se localizar nas atividades de
serviços fornecedores da indústria – como os trabalhos de design, projetos de
engenharia e laboratórios de pesquisa de novos conhecimentos relevantes. A
classificação dessas atividades como “serviços” é precária, já que tais atividades
tornam a linha divisória entre atividades industriais e de serviços cada vez mais



242 Tecnologia, Exportação e Emprego

difusa. É também digno de nota que esse fenômeno parece estar se reprodu-
zindo no Brasil, até há pouco considerado um mero absorvedor de tecnologias
forâneas e, portanto, com um conteúdo das atividades de conhecimento
tecnológicopouco expressivo, incapaz de afetar em escala mais ampla os salári-
os das atividades de serviços.

Entre as variáveis de controle, a mais relevante para as equações de serviços é
sem dúvida a variável educacional, cujo coeficiente explica parte substantiva da
variância em todos os modelos especificados. Esse resultado não é uma novidade,
dado o papel fundamental da escolaridade na qualificação profissional em ativida-
des mais intensivas em conhecimento. É provável que um modelo especificado
para o conjunto dos serviços, que incluíssem prestação de serviços produtivos,
distributivos, sociais e pessoais, o peso dessa variável seria menos relevante. Os
serviços produtivos constituem um setor de atividades em que a demanda tem um
papel determinante sobre a oferta, ou seja, a qualificação da força de trabalho
tende a ser fortemente induzida pela demanda. Quanto maior o conteúdo
tecnológico da atividade, maior tende a ser esse papel de indução. A expectativa de
ganho futuro elevado via escolaridade faz com que a utilidade marginal de acrésci-
mos incrementais nos anos de estudo seja a forma em que se materializa esse
processo de indução no plano individual. Em países como o Brasil, com forte
descontinuidade da escolaridade da população em idade escolar, possivelmente
torna esse fenômeno mais intenso. Por outro lado, quando as atividades de serviços
produtivos são muito intensivas em conhecimento, é esperado que os atributos
locacionais afetem a oferta educacional, já que especialidades muito intensivas em
conhecimento não estarão difundidas homogeneamente entre as cidades. Em fun-
ção dos efeitos de escala urbana, apenas grandes centros concentram a produção
de mão-de-obra altamente qualificada. Mesmo que ocorra o processo de migração
dessa mão-de-obra para mitigar a distribuição desigual da oferta, os ganhos intan-
gíveis de conhecimento adquirido de forma tácita, através do chamado “burburinho”
das relações interpessoais [Storper e Venables (2005)], só ocorre de forma plena
nas grandes metrópoles. O que se quer dizer é que existem limites para que a
escolaridade se constitua exclusivamente em uma variável de controle, pois sua
imersão territorial é crescente à medida que o país sobe os degraus do sistema
educacional. As atividades dos serviços produtivos são as que demandam em escala
crescente esses níveis mais elevados de escolaridade.

No caso das variáveis de controle de setores da indústria, apenas os setores
tradicionais são significativos para explicar as diferenças salariais intermunicipais
dos serviços produtivos, contribuindo negativamente para essas diferenças. Ao
contrário da indústria, os setores difusores de tecnologia não são significativos na
determinação das taxas salariais desses serviços, como também ocorre com a
variável de exportações municipais. É provável que a explicação mais plausível
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para isso seja a já comentada fragmentação do espaço econômico no território
nacional – isto é, tanto os serviços produtivos como os setores difusores se con-
centram em um número relativamente pequeno de municípios, basicamente
em centros urbanos de maior porte, o que reduz a possibilidade de significância
estatística dessa correlação. No caso das exportações, é possível que os maiores
salários dos serviços produtivos não estejam no setor exportador por excelência,
pois as exportações brasileiras ainda estão, em grande parte, concentradas em
bens primários, semi-elaborados, e em commodities industriais.

Por fim, por motivos ainda mais fortes do que na indústria, o macroespaço
não parece ser relevante para explicar as diferenças salariais intermunicipais
nas atividades de serviços produtivos. Um possível recorte mais adequado para
explicar esse fenômeno seria a escala territorial metropolitana.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de situar e destacar a importância de questões espaciais no debate sobre
mercado de trabalho, o presente estudo partiu em busca de evidências dos
efeitos das economias de aglomeração sobre a remuneração dos ocupados em
dois grandes grupos integrados de atividades econômicas no Brasil: indústria e
serviços produtivos. Para esse fim, a análise foi dividida em uma parte qualita-
tiva, ou de exploração, e outra quantitativa, ou de mensuração.

A técnica de Aede empreendida neste trabalho permite a visualização do
panorama recente dos rendimentos, concentração do emprego e escolarização
dos empregados na indústria e serviços produtivos no Brasil, tornando paten-
tes alguns aspectos da desigualdade regional brasileira.

Com relação aos rendimentos dos trabalhadores, constatou-se aqui uma forte
segmentação do território nacional, com uma concentração geográfica das áreas de
associação espacial de altos valores no Centro-Sul e uma concentração das áreas de
baixos valores no Norte-Nordeste. Além disso, observa-se que os altos valores asso-
ciados espacialmente estão distribuídos no território de uma forma mais difusa no
caso da indústria e de uma forma mais concentrada no caso dos serviços produti-
vos. Na região Nordeste, por exemplo, enquanto pelo menos algumas regiões
metropolitanas formam associações espaciais de altos valores da taxa salarial indus-
trial, os resultados para os serviços produtivos se mostraram mais restritivos, dado
que não apresentaram sequer uma associação espacial de valores elevados.

 Observou-se também que a associação espacial do emprego é bem mais
restrita no território nacional do que a da taxa salarial, haja vista a possibilida-
de de existência de salários elevados em agrupamentos de municípios que pos-
suam atividades industriais e de serviços produtivos com escalas absolutas re-
lativamente pequenas. Em consonância com os resultados da tipologia de
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aglomerações industriais de Lemos et alii. (2005), nota-se que o espaço bra-
sileiro é formado por ilhas de aglomerações industriais e de serviços produtivos
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto no Sul e Sudeste se
visualizam manchas relativamente maiores e corredores regionais.

Com relação à escolaridade dos ocupados nas atividades econômicas es-
tudadas, percebe-se que se formam extensas manchas associadas aos padrões
alto-alto e baixo-baixo, com predominância do primeiro tipo no Centro-Sul
do país, enquanto o segundo estende-se por praticamente todo o Norte e
Nordeste, cenário esse evidentemente contrário à lógica de maior bem-estar
social associada à oferta da escolaridade como bem público.

O segundo grupo de resultados deste trabalho foi obtido das equações
salariais espaciais, das quais se extraem diversas conclusões. Além da relevância
mais óbvia das variáveis controle, como a educação, merece destaque a impor-
tância das variáveis locacionais para a explicação dos diferenciais salariais no
espaço brasileiro. Tanto na equação industrial como na dos serviços produtivos
foram encontradas fortes evidências da presença de economias de escala urba-
nas que elevam tanto a produtividade do trabalho como os salários, trazendo
novas evidências da hipótese Jacobs para o caso brasileiro. Contudo, parece
que os efeitos são mais acentuados no caso das aglomerações industriais. As
equações revelaram também indícios de efeitos de transbordamento ou de
contágio entre os mercados de trabalho próximos, que poderão refletir em
uma maior convergência futura das taxas salariais dos municípios vizinhos. No
entanto, fricções espaciais limitam o alcance de tais transbordamentos, como
esperado e sugerido pela queda sistemática dos coeficientes das lags espaciais à
medida que foram incorporados aos modelos econométricos vizinhos cada vez
mais distantes. Deve-se frisar que tais resultados são de grande valia para a
concepção de políticas públicas baseadas no conceito de “desenvolvimento
territorial”. Assim como os spillovers espaciais, os setoriais se mostraram positi-
vos e significativos, evidenciando a relevância dos encadeamentos produtivos
sobre a elevação da renda das economias urbanas locais e seu efeito sobre as
diferenças dos salários reais entre as regiões. Por fim, merece destaque também
os resultados da última variável locacional, o QL de conhecimento tecnológico,
cuja alta significância confirma o efeito, relacionado à hipótese Jacobs, da acu-
mulação de conhecimento das cidades sobre seu desempenho econômico, no
caso medido por salários reais maiores. Sugere também que o “viés produtivista”
da economia brasileira, em detrimento do esforço interno de desenvolvimento
tecnológico, limita os efeitos espaciais da capacitação técnica da força de traba-
lho sobre sua remuneração.
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ANEXO
ATIVIDADES DA CNAE DOMICILIAR CLASSIFICADAS NA RUBRICA DE SERVIÇOS PRODUTIVOS

Código Cnae Descrição 
40010 Produção e distribuição de energia elétrica 
40020 Produção e distribuição de gás através de tubulações 
41000 Captação, tratamento e distribuição de água 
55010 Alojamento 
60010 Transporte ferroviário 
60020 Transporte metroviário 
60031 Transporte rodoviário de cargas – exceto de mudanças  
60032 Transporte rodoviário de mudanças 
60040 Transporte rodoviário de passageiros 
60091 Transporte em bondes, funiculares, teleféricos ou trens próprios para exploração de pontos turísticos 
60092 Transporte dutoviário 
61000 Transporte aquaviário 
62000 Transporte aéreo 
63010 Carga e descarga, armazenamento e depósitos 
63021 Atividades auxiliares aos transportes  
63022 Organização do transporte de cargas 
63030 Agências de viagens e organizadores de viagens 
64010 Atividades de correio 
64020 Telecomunicações 
65000 Intermediação Financeira 
66000 Seguros e previdência privada 
67010 Atividades auxiliares da intermediação financeira 
67020 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada 
70001 Atividades imobiliárias – exceto condomínios prediais 
70002 Condomínios prediais 
71010 Aluguel de veículos 
71020 Aluguel de máquinas e equipamentos 
72010 Atividades de informática 
72020 Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 
73000 Pesquisa e desenvolvimento 
74011 Atividades jurídicas; de contabilidade; e de pesquisas de mercado e opinião pública 
74012 Atividades de assessoria em gestão empresarial 
74021 Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado 
74022 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade 
74030 Publicidade 
74040 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  
74050 Investigação, vigilância e segurança 
74060 Atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domicílios  
74090 Outros serviços prestados às empresas 
90000 Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas 
92011 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo 
92012 Distribuição e projeção de filmes e de vídeos 
92013 Atividades de rádio 
92014 Atividades de televisão 
92015 Outras atividades artísticas e de espetáculos 
92020 Atividades de agências de notícias 
92030 Bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 
92040 Atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer 

 



CAPÍTULO 9

MOBILIDADE DE TRABALHADORES E EFEITOS DE TRANSBORDAMENTO
ENTRE EMPRESAS TRANSNACIONAIS E DOMÉSTICAS*

Rogério Dias de Araújo
Marco Aurélio Alves de Mendonça

1 INTRODUÇÃO

A discussão acerca dos impactos decorrentes das operações das empresas
transnacionais (ETN) costuma fomentar fortes controvérsias entre intelectuais,
homens de negócio, políticos e mesmo entre as camadas mais baixas da socieda-
de. No âmbito dos países originários das ETNs, o debate sobre investimento
estrangeiro direto (IED) migrou da antiga preocupação de que este poderia
substituir o investimento doméstico ou jogar por terra a liderança tecnológica
inicial do país, para a argumentação de que as firmas deveriam investir no exte-
rior para permanecerem competitivas no mercado cada vez mais globalizado.

Com relação aos países hospedeiros, nas últimas duas décadas testemu-
nharam-se importantes mudanças de atitude. A maioria dos países removeu
barreiras ao IED e o encorajou ativamente. Os defensores dessas políticas rei-
vindicam que as ETNs podem gerar externalidades positivas, que beneficiam a
economia local, podendo afetar positivamente a formação de capital, o empre-
go, as exportações e a transferência de tecnologia. Em contrapartida, as ETNs
podem prejudicar as empresas domésticas quando compram as empresas lo-
cais mais eficientes; ou forçam as firmas locais a operar em mercados onde a
escala de produção é menor e, possivelmente, menos eficiente.

 Assim, podem ocorrer transbordamentos (spillovers) de três formas: efei-
tos pecuniários (sobre os salários dos trabalhadores), de melhoria de acesso a
mercados e tecnológicos ou de eficiência.

O objetivo central deste trabalho é mensurar o efeito transbordamento
desse último tipo, decorrente da mobilidade de trabalhadores oriundos das
firmas transnacionais para as empresas brasileiras. Assume-se, portanto, que as
empresas nacionais podem elevar sua produtividade ao contratarem trabalha-
dores anteriormente vinculados a ETNs e que tais impactos podem, inclusive,
melhorar o desempenho inovativo.

* Os autores agradecem o auxílio dos estatísticos Mirian Bittencourt, Gustavo Costa e Fernando Freitas. Agradecem ainda os comentários
dos pesquisadores Luis Esteves, Fernanda De Negri, Luiz Bahia, Danilo Coelho e demais pesquisadores não mencionados aqui. Todos os
erros remanescentes são de responsabilidade dos autores.



250 Tecnologia, Exportação e Emprego

Além desta introdução, o presente trabalho tem mais cinco seções, assim
estruturadas: na Seção 2 encontra-se revisão de literatura acerca do tema trans-
bordamento; na Seção 3, apresentam-se algumas evidências sobre a mobilida-
de de trabalhadores de transnacionais para domésticas no Brasil; as evidências
econométricas sobre a mobilidade de trabalhadores de transnacionais, e os
seus possíveis efeitos na produtividade, estão na Seção 4, e a Seção 5 apresenta
os resultados finais.

2 EFEITOS DE TRANSBORDAMENTO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Sabe-se que a decisão de internacionalização de uma firma é fortemente
correlacionada às possibilidades de retorno decorrentes dessa decisão. A teoria
econômica sugere que o IED e as ETNs são frutos das assimetrias nos mercados
de ativos intangíveis1 [Caves (1996) apud Blomström, Kokko e Zejan (2000)].
Dado que a empresa possui algum ativo intangível e decide explorá-lo para a
produção externa, existem três maneiras de fazê-lo: produção por meio de sub-
sidiárias; joint ventures; e contratos de licenciamentos. As duas primeiras envol-
vem variados graus de participação, enquanto a terceira implica uma transação
entre agentes ou afiliados que é administrada como se não houvesse conexão
entre eles, de forma que não haveria nenhum conflito de interesse.

As três formas organizacionais ou modos de transferência de conheci-
mento citadas representam diferentes vantagens e desvantagens para a firma.
Se a produção é internalizada em uma subsidiária, as firmas podem obter
maiores ganhos dos seus ativos intangíveis se comparados aos ganhos de outras
formas. Por outro lado, existem normalmente diferenças de custos associados
com as alternativas.2

De acordo com Teece (1982) apud Blomström, Kokko e Zejan (2000), a
escolha entre as alternativas dependerá sobremaneira dos custos de transação e
das políticas públicas do país hospedeiro. O principal determinante desses
custos consiste em: grau de propriedade do know-how tecnológico envolvido,
a freqüência com que este é transferido, bem como sua complexidade e aplica-
ção tática pelos concorrentes.

A tendência das ETNs com vasta experiência em operações internacio-
nais é optar pela instalação de subsidiárias. Por outro lado, alguns fatores po-
dem encorajá-las a preferir contratos de joint ventures. Um claro exemplo resi-
de no fato de que pode o ambiente econômico ser considerado desconhecido
pela ETN e esta achar mais vantajoso associar-se a uma firma local. Outra

1. Tais ativos são: conhecimento, tecnologia, organização, além de habilidades mercadológicas e gerenciais.

2. Os custos de implantação são um bom exemplo, pois existem na produção da subsidiária, mas não nas atividades de licenciamento.
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razão é a simples aversão ao risco. Se o projeto for arriscado, a ETN pode optar
por compartilhá-lo com firmas locais ou com outras empresas estrangeiras.
Assim, grandes projetos tendem a se configurar como parceiras. Por fim, as
políticas governamentais do país hospedeiro podem desempenhar papel im-
portante, especialmente no caso dos países em desenvolvimento.

Entretanto, qualquer que seja a decisão tomada pela firma, a decisão de
internacionalização implica a possibilidade de “vazamento” de pelo menos parte
dos ativos intangíveis citados para o país hospedeiro. A esse fenômeno, que será
objeto de revisão de literatura nesta seção, dá-se o nome de “transbordamento”.

2.1 Referências Conceituais Gerais

A literatura econômica enumera que os transbordamentos advindos do IED
podem ocorrer de três formas: tecnológico ou de produtividade; pecuniário
(cujos efeitos afetam os salários dos trabalhadores); ou de acesso a mercados.

• Transbordamentos tecnológicos ou de produtividade

O transbordamento tecnológico ou de produtividade ocorre quando a
entrada ou a presença de uma ETN implica ganhos de produtividade ou efici-
ência de firmas locais do país hospedeiro. O fenômeno pode ocorrer sob várias
formas. Em primeiro lugar, podem existir encadeamentos a montante ou ver-
ticais para trás (backward linkages) e a jusante ou verticais para frente (forward
linkages) entre transnacionais e empresas locais [Lall (1980) e Rodriguez-Clare
(1996)].3

Em relação a esse tipo de transbordamento, Aitken e Harrison (1991)
apud Blomström e Kokko (2003, p. 11) encontraram, para estudo realizado
sobre a economia venezuelana, efeitos geralmente positivos para encadeamen-
tos a jusante; no entanto, os autores apontaram efeitos menos benéficos para o
caso de encadeamentos a montante. A explicação para o fenômeno pode resi-
dir no fato de que as ETNs têm maior propensão a importar máquinas, equi-
pamentos e insumos. Para o caso brasileiro, Gonçalves (2003), quando anali-
sou uma amostra de 1997 a 2000, encontrou transbordamentos verticais
positivos sobre a produtividade das firmas domésticas associados à presença
das firmas transnacionais.4

3.  O efeito proveniente de encadeamento a montante ocorre quando uma firma transnacional afeta de alguma maneira a firma doméstica
que é tipicamente sua fornecedora. Já o efeito de encadeamento a jusante ocorre quando a firma transnacional fornecedora afeta de certa
forma a firma doméstica compradora.

4.  A base de dados utilizda por Gonçalves (2003) é formada pela Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e pelo Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central (Bacen). A título de informação, para o ano 2000, segundo dados
de Araújo (2004), a produtividade média das firmas transnacionais, definida pelo valor transformação industrial sobre o pessoal ocupado,
era de R$ 90,19 mil , já para as firmas domésticas era de R$ 16,35 mil .
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Segundo, os afiliados estrangeiros podem ‘“provocar” o aumento da pro-
dutividade das empresas locais por conta de “efeitos de demonstração”: com-
petidores domésticos poderiam imitar com sucesso as inovações tecnológicas
introduzidas por ETNs [Mansfield e Romeo (1980) e Blomström (1986)].

O terceiro tipo ocorre como conseqüência do aumento da competição no
mercado, por conta da presença das ETNs, na maioria das vezes mais produ-
tivas. Por isso, as locais são obrigadas a alcançar níveis superiores de performance
para que sejam competitivas. Assim, as empresas nacionais são forçadas a usar
recursos ou tecnologia disponível de forma mais eficiente.

Por fim, o transbordamento surge quando subsidiárias de empresas es-
trangeiras treinam mão-de-obra local que posteriormente é contratada por
firmas domésticas ou monta seu próprio negócio. Tais trabalhadores podem
carregam consigo conhecimentos tecnológico, administrativo ou de marketing
adquirido na transnacional.

Uma vez que as ETNs são provavelmente mais eficientes do que as firmas
locais, essa diferença pode estar relacionada com uma escala de produção da
empresa estrangeira, comumente maior, ou, principalmente, pela maior in-
tensidade de capital. Esta, por sua vez, está aliada à utilização intensiva de
novas tecnologias.

Nesse sentido, estudo de Nadiri (1991) apud Blomström e Kokko (2003,
p. 12) mostrou que houve transbordamentos positivos na França, Alemanha,
Japão e Inglaterra, entre 1968 e 1988, sobre a produtividade, por meio de
investimentos em plantas e equipamentos. Por outro lado, estudo de Perez e
Cantwell (1998 e 1989), apud Blomström e Kokko (2003, p. 13), mostrou
que na Inglaterra, entre 1955 e 1975, não houve ocorrência de transborda-
mentos tecnológicos positivos na maioria das indústrias.

Gonçalves (2003) mostrou que, para o caso brasileiro, analisando uma
amostra de 1997 a 2000, os efeitos da entrada de ETNs em setores onde havia
firmas domésticas mais produtivas se deu mais pela perda de market share
dessas firmas do que ganhos de eficiência relacionados a efeitos de transborda-
mento. Por outro lado, o mesmo autor achou que, para setores onde havia
firmas domésticas menos produtivas e que não concorreriam diretamente com
as ETNs, os efeitos de transbordamentos positivos predominaram ou, em ou-
tras palavras, houve algum tipo de transferência de tecnologia das firmas
transnacionais para as domésticas.

 Deve-se observar também que os transbordamentos de produtividade
não afetam apenas as empresas domésticas estabelecidas no mesmo ambiente
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das ETNs que estão investindo. A presença das transnacionais pode afetar
tanto as firmas clientes dessas empresas como as fornecedoras.

• Transbordamentos pecuniários

Os transbordamentos pecuniários normalmente aparecem quando a ETN
decide pagar salários mais altos para impedir que os trabalhadores se transfi-
ram para os competidores locais. Fosfuri, Motta e Ronde (2002 p. 207) con-
sideram que o chamado “efeito-eficiência”’ desempenha papel importante que
determina qual tipo de transbordamentos pode ocorrer. [ver o Capítulo 12
deste livro].

A causa desse diferencial salarial pode ser atribuída a diferentes fatores, a
saber: presunção de que a ETN é superior tecnologicamente e, por isso, tem
uma produtividade do trabalho maior; dado que os trabalhadores locais prefe-
rem trabalhar em uma empresa doméstica, as empresas transnacionais devem
compensar essa preferência com salários mais altos;5 reduzir a saída de traba-
lhadores das empresas transnacionais que, dada a sua superioridade tecnológica,
tem como objetivo reduzir o risco de transferência de informações e conheci-
mento para empresas domésticas; e, finalmente, devido à falta de conheci-
mento suficiente do mercado de trabalho, as ETNs precisam pagar uma re-
muneração maior para atrair os melhores trabalhadores. Nesse sentido, Lipsey
(2002, p. 29-30) afirmou:

(...) that foreign-owned firms in all kinds of economies pay higher wages than
domestically-owned firms. (…) Much of the differential, all of it some studies, can be
associated with the larger size of the foreign-owned operations. However, higher capital
intensity and inputs of intermediate products, leading to higher productivity, are also
important.

Como normalmente as ETNs pagam salários superiores às empresas do-
mésticas,6 pode-se observar transbordamentos positivos, negativos, ou com
nenhuma direção no nível de salários das empresas domésticas. Em termos
gerais, a direção dos transbordamentos dependerá do formato da curva de
oferta de trabalho para cada setor e para economia como um todo, da disposi-
ção das empresas domésticas em disputar os melhores trabalhadores no mer-
cado com a ETN e, finalmente, e não menos importante, da evolução da
produtividade do trabalho devido às alterações na estrutura produtiva das
empresas domésticas.

5. Esse motivo talvez não seja aplicável aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil. Em alguns casos, podemos ver
o contrário, isto é, a mão-de-obra local prefere trabalhar nas firmas transnacionais em vez de nas firmas domésticas.

6. Segundo exercícios econométricos de Bahia e Arbache (2005), as ETNs pagam, em média, em torno de 20% a mais do que as firmas
domésticas.
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Estudos sobre alguns países analisaram as modificações nos salários nas
empresas domésticas em função do aumento da presença estrangeira. O traba-
lho de Aitken, Harrison e Lipsey (1996) apud Lipsey (2002, p. 30), que
focalizou dados dos salários da indústria de alguns países, concluiu que no
México a influência nos salários das empresas domésticas não foi estatistica-
mente significativa; já para a Venezuela a influência foi negativa.

Em outro trabalho, Feliciano e Lipsey (1999) apud Lipsey (2002, p. 31)
analisaram os efeitos nos salários das empresas domésticas norte-americanas de-
correntes da presença das transnacionais, durante o período 1987-1992, levan-
do em conta se a indústria era manufatureira ou não. Para a indústria
manufatureira não foi encontrado nenhum tipo de transbordamento nos salári-
os estatisticamente significativo. Já para a indústria não-manufatureira foram
encontrados transbordamentos estatisticamente significativos e elevados, porém
esses efeitos tornam-se marginais quando o nível educacional é incluído.

Görg e Greenaway (2001) apud Lipsey (2002, p. 32) mostraram que os
resultados de transbordamentos sobre o nível salarial das empresas domésticas
dependeram também da técnica estatística utilizada. Estudos que utilizaram
panel data mostraram efeitos negativos. Já estudos que utilizaram cross-section
mostraram efeitos positivos.

Segundo Lipsey (2002, p. 34), mesmo que existam transbordamentos negati-
vos, estes geralmente não serão grandes o suficiente para contrabalançar os altos
salários pagos pelas ETNs. Assim, conseqüentemente, haverá uma elevação do
nível salarial médio da economia em função da presença estrangeira. Além disso,
o fato de as empresas domésticas procurarem mão-de-obra mais qualificada, ofe-
recendo salários maiores, faz com que possivelmente tanto os trabalhadores quan-
to os governos sintam-se estimulados a melhorar o nível educacional, tendo assim
efeitos de longo prazo na qualificação dos trabalhadores.

• Transbordamentos de acesso a mercados

Quando o conhecimento obtido por uma firma doméstica fornecedora
de uma ETN ajuda a primeira a estabelecer o seu próprio canal para vendas
externas, ocorre o chamado transbordamento de acesso a mercado. Ressalte-se
que, para entrar num mercado externo e se tornar uma exportadora de sucesso,
não basta que a companhia seja competente, ela precisa também gerenciar o
marketing internacional, a distribuição e os serviços correlacionados a seus pro-
dutos, tarefas geralmente sujeitas a elevados custos fixos.

Parte das firmas domésticas, em particular aquelas presentes em países
em desenvolvimento, possuem de antemão competências e recursos que a ca-
pacitam a realizar operações de comércio internacional [Keesing e Lall (1992)
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apud Blomström, Kokko e Zejan (2000, p. 108)]. No entanto, grande parte
das empresas locais precisa ultrapassar uma série de obstáculos. Por outro lado,
a afiliada de uma ETN necessita estar em uma boa posição para estabelecer
operações de exportação, uma vez que pode se beneficiar de uma existente rede
internacional pertencente à sua corporação. Contatos com outras partes da
corporação podem prover conhecimento e condições de mercado internacio-
nal, bem como o acesso à mercadologia estrangeira e redes de distribuição.
Além disso, como as ETNs são normalmente maiores em tamanho, se compa-
radas às empresas locais, podem estar aptas a dispor de altos custos fixos para
o desenvolvimento de serviços de transporte, de comunicação e financeiros,
necessários ao apoio das atividades de comércio exterior.

Finalmente, as operações de comércio exterior das ETNs podem afetar as
firmas locais de várias maneiras. Ocorrem efeitos diretos quando as firmas
domésticas são empregadas como fornecedoras ou subcontratadas.7 Essas liga-
ções podem implicar absorção de conhecimento sobre tecnologias de produto
e processo, bem como das condições inerentes aos mercados externos (prefe-
rências quanto a design, embalagem e qualidade do produto). Esses benefícios
constituem importantes transbordamentos.

Vistos os três tipos de transbordamentos, há que se ressaltar que a pre-
sença de ETNs tem maior probabilidade de ser benéfica – no sentido de con-
tribuir com aumento da produtividade – somente quando não há grandes
diferenças em termos de eficiência tecnológica entre as transnacionais e as
empresas locais. Em contrapartida, na hipótese da existência de uma grande
diferença, a presença estrangeira pode representar um “entrave” para a empre-
sa doméstica desestimulando-a a investir, por exemplo, em pesquisa e desen-
volvimento (P&D) para melhorar a sua eficiência e, provavelmente, forçando-
a sair do mercado em direção a setores menos eficientes.

Ressalte-se que, além dos efeitos de transbordamento, deve-se considerar
que a presença das ETNs afeta o balanço de pagamentos do país hospedeiro.
Segundo De Negri (2003, p. 64-65):

Por serem parte de uma corporação atuante em nível global, as filiais de empresas
estrangeiras apresentam fluxos comerciais e financeiros determinados, em grande medi-
da, pelos interesses globais da corporação. Por isso, e dada sua relevância e sua crescente
participação no comércio internacional, as empresas transnacionais têm se tornado uma
força nada desprezível na determinação dos fluxos e do padrão de comércio entre os
países. Sua atuação no espaço doméstico é capaz de influenciar os fluxos comerciais do

7. Embora não exporte sob sua própria marca, a firma doméstica obtém acesso a mercados externos. Isto permite que expanda a produção
e alcance economias de escala, mas não é claro se esses ganhos de produtividade podem ser caracterizados como transbordamentos, uma
vez que as ETNs podem internalizar qualquer redução de custo por meio da negociação de preços mais baixos.
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país hospedeiro, que ficam sujeitos a outros determinantes além dos tradicionais fatores
de competitividade.

Ademais, de acordo com Laplane e Sarti (1999, p. 43):

(...) No curto prazo, o investimento direto estrangeiro tem contribuído para financiar
parcela significativa do déficit em transações correntes, principal restrição externa ao
crescimento. Por outro lado, os atuais projetos de investimento apresentam elevados
coeficientes de importação de bens de capital, e isso pressiona o balanço comercial.

No longo prazo, a mensuração dos impactos dos investimentos sobre a
restrição externa é mais complexa e dependerá, a nosso juízo, da intensidade e
da orientação do processo de reestruturação produtiva em curso. Em termos
de balança comercial, as possibilidades de reversão ou redução dos atuais déficits
comerciais, na hipótese de um cenário de crescimento econômico, estão asso-
ciadas à eventual internalização de parcela significativa da pauta de importa-
ções (sobretudo bens de capital e matérias-primas e componentes), e à
redinamização da pauta exportadora.

É preciso enfatizar que os impactos causados pela entrada ou pelo au-
mento da participação das ETNs na economia local são fortemente influenci-
ados pelas especificidades e pelos sistemas nacionais de inovação dos países
hospedeiros, das diferentes características setoriais (tanto no setor industrial
como de serviços), do tipo de relacionamento existente entre as ETNs e as
locais, e da magnitude das diferenças das vantagens das ETNs em relação às
domésticas.8

2.2 Transbordamentos Provenientes da Mobilidade de Trabalhadores

É fato que as ETNs empreendem esforços significativos na educação do traba-
lhador local. Tal premissa foi documentada em muitos trabalhos [por exemplo,
ILO (1981) e Lindsey (1986)]. Os estudos empíricos parecem indicar que as
ETNs oferecem mais treinamento para técnicos e gerentes que as empresas lo-
cais [Chen (1983) e Gerschenberg (1987)]. Djankov e Hoekman (1999) reali-
zaram análise de dados de painel no nível da firma para a República Tcheca. Em
suas estatísticas descritivas, os autores mostram que as transnacionais provêem
níveis mais altos de treinamento que empresas domésticas.

Quando se instalam em um novo país, as ETNs costumam confiar mais
intensivamente em trabalhadores que se expatriaram, mas, com o tempo, ten-

8. Dunning (1993, p. 463) destaca que até mesmo dentro de setores industriais os efeitos da entrada de ETNs sobre as empresas domésticas
dependerá: a) do número e tamanho das firmas do setor; b) da composição dos produtos, da distribuição geográfica e das características
dos mercados servidos; c) da capacidade inovativa do setor; d) da performance econômica potencial e observada do setor; e) dos elos
empresariais; f) da perspectiva de mercado; g) da presença de firmas que estão atuando acima da capacidade produtiva; e h) da magnitude
do nível em que o setor é protegido da competição interna ou externa.
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dem a substituí-los por trabalhadores locais (mais baratos) que tenham sido
treinados apropriadamente [UNLTC (1993)]. Sousa (2001) realizou trabalho
apurado a respeito de atividades de treinamento das transnacionais. Usando
dados detalhados sobre postos de trabalho no Reino Unido, o autor apontou
que as transnacionais têm maior probabilidade de prover treinamento, mas esse
resultado só é verdadeiro se a comparação é feita entre transnacionais e empresas
privadas puramente domésticas. As transnacionais não parecem prover mais trei-
namento do que empreendimentos conjuntos ou empresas públicas, no entan-
to, possuem intensidades de treinamento mais elevadas do que empresas do-
mésticas, controlando por tamanho da firma e setor de atividade.

Transbordamentos podem surgir quando trabalhadores receberem trei-
namento ou acumularem experiência trabalhando para transnacionais, e pos-
teriormente forem contratados por empresas domésticas ou montarem negó-
cio próprio. Ao se movimentarem, eles levarão com eles algum grau de
conhecimento que adquiriram dentro da transnacional e que pode ser empre-
gado pela empresa doméstica, implicando a melhoria do seu desempenho.
Em recente trabalho, essa forma de transbordamento foi investigada teorica-
mente por Fosfuri, Motta e Ronde (2001), que focalizam as condições sob as
quais o fenômeno pode ocorrer.

Porém, a evidência da existência de transbordamentos devido à mobili-
dade de trabalhadores é escassa e longe de ser conclusiva. Um dos primeiros
estudos realizados atestou que a mobilidade da mão-de-obra é importante em
certas circunstâncias, mas inócua em outras [Behrman e Wallender (1976)].
Gerschenberg (1987) analisou as ETNs em atividade no Quênia. O autor
concluiu que a mobilidade é mais baixa para gerentes empregados por ETNs.

Em um estudo sobre a economia tailandesa, Pack (1993) observou que a
mobilidade de trabalhadores das ETNs para as empresas locais é importante e
que freqüentemente gerentes treinados deixam as firmas estrangeiras para
montar seu próprio negócio.

Aitken, Harrisson e Lipsey. (1997) estudaram o efeito do IED nos salári-
os da mão-de-obra local em três países hospedeiros diferentes. No México e na
Venezuela o IED eleva os salários dos trabalhadores em ETNs, mas não pro-
duz nenhum efeito nos salários dos trabalhadores vinculados às empresas lo-
cais. Nos Estados Unidos, a entrada de IED resulta em salários mais elevados
tanto em afiliadas de firmas estrangeiras quanto em empresas locais.

Indiretamente, isto poderia mostrar a falta de transbordamentos
tecnológicos por mobilidade da mão-de-obra nos Estados Unidos, conside-
rando que, no México e na Venezuela, tal transbordamento poderia ser inibi-
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do em decorrência dos salários mais altos pagos pelas ETNs ou por conta de
uma lacuna tecnológica superior entre as firmas estrangeiras e as locais.

Glass e Saggi (2002) também construíram representação formal acerca
da mobilidade de trabalhadores treinados por transnacionais para empresas
domésticas como um canal para transbordamentos.

Usando técnica de matching de firmas industriais e trabalhadores ganeses,
Görg, Strobl e Walsh (2002) observaram que os trabalhadores das transnacionais
têm crescimento de salário mais rápido do que trabalhadores treinados em empre-
sas domésticas. Isso é consistente com o modelo teórico dos dois estudiosos. Esse
modelo que prescreve que treinamento provido por transnacionais implica maior
produtividade do trabalhador do que aquele dado por empresa doméstica.

Os trabalhos anteriormente mencionados atestaram, para vários países, a
existência do potencial para transbordamentos via mobilidade de trabalhado-
res altamente treinados ou experimentados, de transnacionais para empresas
domésticas. No entanto, não dispomos até agora de muitos estudos que deter-
minem se as firmas domésticas que recebem novos trabalhadores advindos de
transnacionais realmente se beneficiam dos transbordamentos. A razão dessa
lacuna, ao menos parcialmente, está na indisponibilidade de microdados.

Devem-se ressaltar as conclusões do trabalho de Fosfuri, Motta e Ronde
(2002). Os autores demonstraram que os transbordamentos tecnológicos não
acontecem se o efeito-eficiência da ETN em relação à empresa doméstica é
mais alto, quando a ETN pode usar sua tecnologia como monopolista (idem,
p. 207). Esse resultado é semelhante ao obtido na literatura a respeito da
persistência de monopólios [Tirole (1988)]. A implicação empírica é que se
deveria esperar maior mobilidade de trabalhadores e mais transbordamentos
(tanto tecnológico como pecuniário) quando a firma local pode utilizar a
tecnologia em atividades nas quais não competem fortemente com a ETN.
Isso ocorre, por exemplo, se a firma local pode operar em mercados para pro-
dutos que não substituem ou complementam os produtos da ETN. Infeliz-
mente, não foi encontrado nenhum estudo empírico que tente unir a existên-
cia de transbordamentos nos setores de atividade onde atuam transnacionais e
empresas locais.

Fosfuri, Motta e Ronde (2002) também testam que um baixo nível de
capacidade de absorção da firma doméstica, muitas vezes devido ao atraso
tecnológico, reduz o potencial para IEDs geradores de transbordamentos. A
evidência empírica parece confirmar que os transbordamentos aumentam com
o grau de capacidade de absorção de empresas de país hospedeiro [veja, para
exemplo, Kokko (1994) e Borensztein, De Gregorio e Lee (1998)].
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Ademais, a mobilidade dos trabalhadores treinados costuma ser tanto
mais alta quanto mais geral for o treinamento dado pela ETN, algo bastante
consistente com a literatura [por exemplo, Becker (1964)]. A contribuição de
Fosfuri, Motta e Ronde (2002) reside na concepção de que não só a natureza
do treinamento (geral contra específico) afeta mobilidade da mão-de-obra,
mas também o grau de competição de mercado.

Finalmente, a ETN poderia antecipar que, investindo no estrangeiro, ou
isso implicaria transbordamentos tecnológicos ou salários mais altos. Assim,
ela poderia escolher exportar para o país hospedeiro em vez de nele investir.
Há evidências que confirmam ser esta, algumas vezes, a razão por que ETNs
preferem exportar [Blomström, Kokko, e Zejan (2000)].

3 EVIDÊNCIAS SOBRE A MOBILIDADE DOS TRABALHADORES ENTRE EMPRESAS
TRANSNACIONAIS E DOMÉSTICAS

Nesta seção, procura-se ressaltar impactos econômicos decorrentes da mobili-
dade de trabalhadores oriundos das ETNs para as firmas domésticas. O obje-
tivo inicial é verificar as características das empresas brasileiras que contrata-
ram ou não esse tipo de mão-de-obra. A seção está dividida em duas partes: a)
metodologia e b) análise descritiva.

3.1 Metodologia

Para estudar a mobilidade de trabalhadores de ETNs para firmas domésticas da
indústria brasileira foram utilizadas, inicialmente, informações da Relação Anu-
al de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e
do Censo de Capitais Estrangeiros do Bacen. A periodicidade da análise escolhi-
da englobou o período 1996-2000. Tal escolha justifica-se por três motivos, a
saber: a) a PIA foi alterada pelo IBGE em 1996, inviabilizando a utilização das
pesquisas referentes aos anos anteriores; b) o período coberto pela Pesquisa In-
dustrial de Inovação Tecnológica (Pintec) vai de 1998 a 2000; e c) este último
ano é o último coberto pelo Censo de Capitais Estrangeiros, do Bacen.

Para cada ano, verificou-se o cadastro no Programa de Integração Social
(PIS) de cada trabalhador que aparecia mais de uma vez na base de dados.
Nesse caso, duas situações poderiam estar ocorrendo: a) o trabalhador poderia
estar empregado em mais de uma empresa ao mesmo tempo; ou b) o trabalha-
dor se transferiu de uma empresa para outra. Com a finalidade de determinar
a ocorrência da segunda alternativa, isto é, se efetivamente houve transferência
de emprego, foram analisados os meses de admissão e demissão de cada traba-
lhador cujo número no PIS apareceu duas vezes na base de dados.
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Seguindo o procedimento já descrito, a base foi associada às informações
do Bacen,9 determinando-se, assim, quantos trabalhadores movimentaram-se
de ETNs para domésticas e quantas foram as empresas envolvidas nesse pro-
cesso em cada ano focalizado.

Contudo, na base de dados construída, houve trabalhadores que, mesmo
que o PIS não aparecesse mais de uma vez em cada ano, poderiam estar mu-
dando de emprego entre um ano e outro. Por isso, verificou-se se cada traba-
lhador que tinha o PIS associado a apenas uma empresa em determinado ano,
aparecia na mesma empresa no ano seguinte. Caso isso não ocorresse, signifi-
caria que houvera mobilidade do trabalhador de uma empresa para outra. A
partir das informações do Bacen, determinou-se a origem de capital das firmas
envolvidas, permitindo selecionar os casos em que a empresa inicial era ETN,
e a segunda, doméstica.

Todas as transferências ocorridas entre anos foram contabilizadas no últi-
mo ano.10 No entanto, para 1996 não foram agregadas as informações de
1995, por conta da já citada mudança de metodologia ocorrida com a PIA.

Adicionalmente, foram consideradas apenas as contratações de trabalha-
dores que tivessem 2º grau ou mais de escolaridade; que fossem registrados na
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) ligadas à produção ou gestão da
produção;11 e de empresas que possuíam pelo menos 30 empregados, isto é,
do estrato certo da PIA. Essas medidas foram necessárias já que um dos obje-
tivos deste trabalho é verificar a transferência de conhecimento proveniente de
trabalhadores qualificados.

Tendo as informações sobre a transferência de trabalhadores ocorrida dentro
de um mesmo ano e entre anos, bem como tendo as informações do PIS de
cada trabalhador e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
de cada empresa envolvida na mobilidade de mão-de-obra entre ETNs e do-
mésticas, agregaram-se essas informações às da PIA, às Pintec – ambas do
IBGE – e os dados de comércio exterior providas pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC). Como resultado houve a criação de um banco de dados de empresas
domésticas que contrataram ou não trabalhadores de ETN, entre 1996-2000,
contendo informações tecnológicas, econômicas e de comércio exterior.

9. A ETN é definida, pelo Bacen, como aquela que possui participação estrangeira acima de 50% no capital acionário votante.

10. Por exemplo: uma transferência ocorrida entre 1999 e 2000 foi contabilizada no ano 2000.

11. Não foram consideradas, por exemplo, as contratações de secretárias ou pessoal de limpeza. O foco recaiu sobre as contratações de
engenheiros, economistas, químicos, administradores, técnicos, entre outros, que apresentam uma grande importância tanto no processo
produtivo quanto na gestão da produção. Na escolha das CBOs de interesse, contamos com a colaboração do Luiz Bahia, pesquisador do Ipea.
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3.2 Análise Descritiva

Como era de esperar, na base dados deste trabalho há muito mais empresas
que não contrataram trabalhadores de transnacionais do que as que contrata-
ram. Na indústria brasileira, há poucas empresas capazes de contratar traba-
lhadores oriundos de ETNs. Durante o período analisado, com exceção de
1996, o número de firmas que o fizeram variou de 1.295 a 1.606; com relação
ao número de trabalhadores que deixaram ETNs para se tornarem funcionári-
os de empresas domésticas, o total variou entre 3.560 e 4.474. (ver Tabela 1).

O número de empresas domésticas que contrataram empregados de ETN
é pequeno em comparação ao universo de empresas com mais de 30 emprega-
dos. Para se ter uma idéia, em 2000, havia mais de 24 mil empresas domésti-
cas com mais de 30 empregados. Entretanto, entende-se que as empresas que
contrataram são mais qualificadas para absorver o conhecimento do trabalha-
dor proveniente da ETN.

TABELA 1
NÚMERO DE EMPRESAS E TOTAL DE CONTRATAÇÕES DE TRABALHADORES
DE TRANSNACIONAIS – 1996-2000

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.

Deve-se destacar que em 1996 o número de empresas domésticas e de
contratações é inferior, se comparado ao dos outros anos, uma vez que não
foram agregadas as contratações entre 1995 e 1996.

No Anexo, apresentamos o número de contratações de trabalhadores prove-
nientes de transnacionais com 2º grau ou mais por código do CBO de interesse.

No Gráfico 1, pode-se observar o cruzamento do número de contratações
de trabalhadores oriundos de ETNs e o tamanho das empresas nacionais que
os contrataram. Nota-se que as firmas contratantes são, em média, relativa-
mente maiores em comparação às que não contrataram. Isso pode significar
que empresas maiores têm maior poder de barganha em termos financeiros,
bem como tendem a ter maior capacidade de absorção dos conhecimentos
advindos desses trabalhadores, se comparadas às menores.

Ano Total de empresas na amostra 
Número de empresas domésticas 
que contrataram trabalhadores 

de transnacionais 

Total de contratações de 
trabalhadores de transnacionais 

pelas domésticas 

1996 24.521 769 1.537 

1997 23.323 1.295 3.629 

1998 23.811 1.359 3.560 

1999 24.602 1.431 3.714 

2000 24.772 1.606 4.474 
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GRÁFICO 1
PESSOAL OCUPADO MÉDIO NAS EMPRESAS DOMÉSTICAS QUE CONTRATARAM OU
NÃO TRABALHADORES DE TRANSNACIONAIS

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.

Associada ao tamanho maior das empresas contratantes, tem-se também
a maior escolaridade média da mão-de-obra. Em 2000, por exemplo, enquan-
to as empresas domésticas que contrataram trabalhadores de transnacionais
tiveram um quadro de empregados com escolaridade média de 8,48 anos, as
empresas que não contrataram tiveram esse quadro com escolaridade média de
6,89 anos. Esse resultado pode evidenciar que, quanto maior a escolaridade
média da mão-de-obra da empresa, maior a probabilidade de contratar traba-
lhadores qualificados de ETNs, já que tem maior capacidade de absorção de
conhecimento.

Além de as empresas que contrataram terem empregados com escolarida-
de maior, elas também os remuneram melhor. Em 2000, a remuneração mé-
dia dos trabalhadores foi de R$ 915,78 para as empresas domésticas que con-
trataram trabalhadores de transnacionais, enquanto para as empresas domésticas
que não contrataram foi de R$ 473,79. Geralmente, os trabalhadores que
recebem remuneração maior são mais qualificados.

Os dados da Tabela 2 mostram a característica dos trabalhadores contra-
tados de ETNs pelas empresas domésticas. Eles possuem razoável experiência,
uma vez que tanto a idade quanto o tempo de emprego na transnacional são
significativos. Em 1997, por exemplo, os trabalhadores contratados apresen-
tavam uma idade média de 33 anos, enquanto o tempo de emprego era de 48
meses, ou seja, três anos. Aliados às informações de que as contratações consi-
deradas eram apenas de trabalhadores com 2º grau ou mais, os dados sobre

 

639 619 569 596 

148 138 
134

 
135

 146 

940 

0 

100 

200 

300 

400 

500 
600 

700 

800 

900 

1.000 

1996 1997 1998 1999 2000 

Não contrataram 
Contrataram 



263Mobilidade de Trabalhadores e Efeitos de Transbordamento entre Empresas
Transnacionais e Domésticas

idade e tempo de emprego mostram a grande possibilidade de os trabalhado-
res que se transferiram de ETNs para domésticas estarem levando conheci-
mentos essenciais para aumento da eficiência e produtividade.

TABELA 2
CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHADORES PROVENIENTES DAS ETNs CONTRATADOS
PELAS DOMÉSTICAS

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.

Por sua vez, o Gráfico 2 focaliza as diferenças de produtividade, definida
pelo valor de transformação industrial sobre o pessoal ocupado, entre empresas
domésticas que contrataram ou não contrataram trabalhadores de ETNs. Mais
uma vez, os dados mostram resultados melhores para as empresas que contrata-
ram, evidenciando duas possibilidades: a) as empresas que contrataram já eram
mais produtivas em relação às que não contrataram; e b) as empresas que contra-
taram tinham como objetivo adquirir o conhecimento advindo dos trabalhado-
res egressos de transnacionais para aumentarem sua produtividade.

GRÁFICO 2
PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS DOMÉSTICAS QUE CONTRARAM OU NÃO
TRABALHADORES DE TRANSNACIONAIS (VALORES EM R$ DO ANO 2000)

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.
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A seguir, foram feitas análises relacionadas às atividades inovativas. Para
melhor compreensão, as firmas foram separadas em duas categorias: a) empresas
que contrataram trabalhadores de transnacionais durante pelo menos um ano
do período 1996-2000; e b) empresas que não contrataram no mesmo período.

A Tabela 3 focaliza o desempenho inovativo das firmas industriais brasilei-
ras. As firmas que contrataram mão-de-obra oriunda de ETN tenderam a obter
um desempenho inovador superior. O percentual de firmas que inovaram em
produto ou processo foi de 61,88% para as que contrataram e 39,15% para as
que não contrataram trabalhadores de transnacionais. A diferença é significativa
também para as inovações de produto e processo novo para o mercado.

TABELA 3
EMPRESAS DOMÉSTICAS QUE INOVARAM ENTRE AS QUE CONTRATARAM E NÃO
CONTRATARAM TRABALHADORES PROVENIENTES DE TRANSNACIONAIS – 1998-2000)
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.

O fato de as firmas contratantes terem um desempenho inovativo superi-
or pode representar duas situações: a) as empresas domésticas que contrata-
ram trabalhadores de ETNs em períodos anteriores tinham como objetivo
agregar conhecimento para poder inovar; e, por sua vez, b) as empresas do-
mésticas que já têm propensão a inovar apresentam maiores chances de con-
tratar trabalhadores de transnacionais.

A taxa de inovação das empresas que contrataram trabalhadores de
transnacionais é próxima à das firmas transnacionais: para o período 1998-
2000, segundo dados de Araújo (2004), essa taxa foi de 67,88%. Porém, a
produtividade das firmas transnacionais é maior do que a das firmas domés-
ticas. Em 2000, enquanto a produtividade das firmas domésticas que con-
trataram trabalhadores de transnacionais era em torno de R$ 54 mil, para as
firmas transnacionais, segundo Araújo (2004) a produtividade era em torno
de R$ 90 mil.

Associado a uma taxa maior de inovação, o percentual do faturamento
líquido de vendas gasto com P&D para as empresas que contrataram foi de

Tipo de inovação Empresas que não contrataram Empresas que contrataram 

Inovação de produto ou processo 39,15 61,88 

Inovação de produto novo para o mercado 4,53 17,95 

Inovação de processo novo para o mercado 3,15 13,56 
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0,78%, enquanto para as que não contrataram trabalhadores de transnacionais
foi de apenas 0,31% no ano de 2000.12

Na Tabela 4, destaca-se a diferença de percentuais entre empresas do-
mésticas que contrataram e que não contrataram, quando a responsável pelo
desenvolvimento da principal inovação de processo é a própria empresa em
cooperação com outras empresas institutos. Enquanto, por exemplo, havia
11,80% das empresas domésticas que contrataram trabalhadores de
transnacionais no período 1998-2000, havia apenas 3,07% das empresas do-
mésticas que não contrataram.

TABELA 4
RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DA PRINCIPAL INOVAÇÃO POR EMPRESAS
QUE CONTRATARAM E NÃO CONTRATARAM TRABALHADORES PROVENIENTES DE
TRANSNACIONAIS – 1998-2000
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.

Na Tabela 5, têm-se as diferenças de percentuais nas fontes de informa-
ção localizadas no exterior a favor das empresas que contrataram em relação às
que não contrataram mão-de-obra das ETNs. Isso quer dizer que parte signi-
ficativa das empresas domésticas contratantes de trabalhadores de transnacionais
também buscou adquirir conhecimentos no exterior a fim de poder inovar no
período 1998-2000. Por exemplo, enquanto 11,63% das empresas domésti-
cas que contrataram utilizaram concorrentes localizados no exterior, apenas
4,40% das empresas domésticas que não contrataram declaram ter utilizado
essa fonte de informação.

12. Segundo Araújo (2004), para 2000 os gastos com P&D em relação ao faturamento líquido de vendas para as empresas transnacionais
foi de 0,61%.

Empresas domésticas  
que não contrataram 

Empresas domésticas  
que contrataram Responsável pela inovação 

Processo Produto Processo Produto 

Principalmente a empresa 9,20 75,72 19,51 73,94 

Principalmente outra empresa do grupo 0,30 1,39 1,16 4,15 

Principalmente a empresa em cooperação com outras 
empresas ou institutos 3,07 6,48 11,80 13,80 

Principalmente outras empresas ou institutos 87,44 16,41 67,52 8,10 
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TABELA 5
EMPRESAS QUE IMPLEMENTARAM INOVAÇÕES OU QUE TIVERAM PROJETOS DE
INOVAÇÃO ABANDONADOS OU INCOMPLETOS NO PERÍODO 1998-2000 POR
LOCALIZAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÕES UTILIZADAS E POR CONTRATAÇÃO
DE TRABALHADORES PROVENIENTES DE TRANSNACIONAIS
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes..

Finalmente, a Tabela 6 indica que, no período 1998-2000, houve um
percentual maior de empresas que contrataram (24,00%) trabalhadores de
transnacionais que utilizaram alguma forma de cooperação frente àquelas que
não contrataram (9,77%). Tanto para as empresas que contrataram quanto
para as que não contrataram, a fonte de cooperação mais utilizada foi a com os
fornecedores, seguida por clientes ou consumidores.

O objetivo desta seção é analisar econometricamente as evidências so-
bre a mobilidade de trabalhadores de transnacionais para domésticas e seus
possíveis efeitos sobre a produtividade. Nesse sentido, a seção está dividida
em duas partes, a saber: a) metodologia dos modelos estimados e b) análise
dos resultados.

Empresas que não 
contrataram trabalhadores 

Empresas que contrataram 
trabalhadores Fontes de informação 

Brasil Exterior Brasil Exterior 

Outra empresa do grupo 2,90 1,07 10,69 5,49 

Fornecedores de máquina, equipamentos, materiais, 
componentes ou softwares 64,25 12,82 47,59 32,68 

Clientes ou consumidores 60,63 3,40 72,15 5,49 

Concorrentes 53,66 4,40 48,62 11,63 

Empresas de consultoria e consultores independentes 19,45 0,52 26,44 4,69 

Universidades e institutos de pesquisa 17,00 0,40 32,77 1,45 

Centros de capacitação profissional e assistência técnica 23,06 0,38 27,33 1,31 

Instituições de testes, ensaios e certificações 21,13 0,63 37,27 2,63 

Aquisição de licenças, patentes ou know-how 6,61 1,47 9,42 8,77 

Conferências, encontros e publicações especializadas 40,09 8,78 41,02 21,43 

Feiras e exposições 54,82 18,17 43,74 38,87 

Redes de informações informatizadas 34,11 11,26 34,83 25,27 
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TABELA 6
EMPRESASa POR FONTE DE COOPERAÇÃO PARA INOVAR NO PERÍODO 1998-2000 E
POR EMPRESAS QUE CONTRATARAM E NÃO CONTRATARAM TRABALHADORES
PROVENIENTES DE TRANSNACIONAIS
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.a Porcentagem em relação às firmas que inovaram ou que tiveram algum projeto de inovação incompleto
ou abandonado no período 1998-2000.

4  ANÁLISE ECONOMÉTRICA

4.1 Metodologia dos Modelos Estimados

Foram estimados três modelos. O primeiro com o objetivo de estimar a proba-
bilidade de uma firma doméstica contratar trabalhadores de transnacionais
em função de algumas variáveis características da empresa. O segundo teve a
intenção de verificar diferenças de produtividade entre empresas que contrata-
ram ou não mão-de-obra oriunda de ETNs, durante o período 1997-2000,
verificando assim os possíveis efeitos de transbordamento. Por fim, o terceiro
modelo analisou a diferença de produtividade entre as firmas que contrataram
trabalhadores de ETNs provenientes do mesmo setor ou de setores diferentes,
também no período 1997-2000.13 A amostra utilizada para a estimação dos
modelos é idêntica àquela explicada na metodologia da seção anterior.

Para a estimação dos modelos foram utilizadas duas técnicas: probit14 (primei-
ro modelo) e Mínimos Quadrados15 (MQ), técnica utilizada no segundo e no
terceiro modelos.

13. A definição de setores segue a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) a 3 dígitos.

14. Para maiores detalhes sobre o probit, ver Greene (2000).

15. Os MQs, por sua vez, foram de dois tipos: mínimos quadrados ordinários (MQO), no modelo simples; e mínimos quadrados em dois
estágios (MQ2E), no modelo com regressão auxiliar, utilizado para correção de endogeneidade.

Empresas que não 
contrataram trabalhadores 

Empresas que contrataram 
trabalhadores Fontes de cooperação 

Brasil Exterior Brasil Exterior 

Clientes ou consumidores 4,25 0,41 10,47 1,88 

Fornecedores 5,74 0,72 12,10 4,36 

Concorrentes 1,88 0,20 3,89 1,50 

Empresa do grupo 0,55 0,32 3,70 2,30 

Empresas de consultoria  1,91 0,11 4,83 1,41 

Universidades e institutos de pesquisa 2,74 0,12 10,03 0,75 

Centros de capacitação profissional e assistência técnica 2,64 0,07 5,81 0,38 
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Optou-se por estimar modelos somente para 2000. Entretanto, foram
incluídas variáveis que refletissem as contratações de trabalhadores de
transnacionais pelas domésticas ocorridas em 1997, 1998, 1999 e 2000.16

No primeiro modelo, isto é, para o modelo que mede a probabilidade de
contratar trabalhadores de transnacionais pelas domésticas, a variável depen-
dente é uma variável binária que assume valor 0 ou 1. A variável dependente
assumiu valor 1 quando uma empresa doméstica contratou trabalhadores de
transnacionais no período 1998-2000, e assumiu 0 para o caso contrário.
Nesse modelo, a amostra contemplou apenas firmas domésticas.

As variáveis independentes, ou explanatórias, para o primeiro modelo
foram as seguintes: logaritmo do pessoal ocupado;17 logaritmo do tempo de
estudo médio da mão-de-obra da empresa; idade e idade média da mão-de-
obra ao quadrado; dummy de exportação (assumindo valor 1 quando exportou
e 0 quando não); dummy de importação assumindo valor 1 quando importou
e 0 quando não); e dummies de controle setorial (definidas pela Cnae 3) e por
unidade da federação (UF). Todas essas variáveis foram usadas para controle,
por isso optou-se em utilizar como referência para elas o ano de 2000, apesar
de a variável dependente se referir ao período 1998-2000.18

Além das variáveis explanatórias listadas anteriormente, incluiu-se no
primeiro modelo uma variável representativa da capacidade de absorção de
conhecimento da firma. A variável foi criada a partir de variáveis relacionadas
às fontes de informação utilizadas para inovação, da Pintec. Assim, caso a em-
presa tenha afirmado utilizar alguma fonte de informação citada, considerou-
se que ela é possuidora de capacidade de absorção; caso contrário, considerou-
se que não possui capacidade de absorção.19 A hipótese principal é de que
exista relação positiva entre capacidade de absorção e contratação de trabalha-
dores de transnacionais pelas domésticas.

No primeiro modelo, utilizou-se a periodicidade 1998-2000 para a cons-
trução da variável dependente binária relacionada à contratação de mão-de-
obra de ETNs, para coincidir com o período coberto pela Pintec de 2000 e,
principalmente, para coincidir com o período relacionado à principal variável
explanatória: capacidade de absorção.

No segundo modelo, a variável dependente é o logaritmo da produtivi-
dade da firma. A produtividade é definida pelo valor de transformação indus-

16. Deve-se ressaltar que o ano de 1996 não foi incluído, já que o número de contratações de trabalhadores de transnacionais é menor
em comparação a outros anos devido à opção metodológica já citada.

17. Optou-se em utilizar o pessoal ocupado ao invés do faturamento já que o primeiro tem menos variabilidade em relação ao segundo.

18. Essas variáveis, para o período 1998-2000, apresentam pouca variabilidade, já que são variáveis estruturais da firma.

19. Para maiores detalhes sobre a capacidade de absorção, ver o Capítulo 4 deste livro.
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trial dividido pelo pessoal ocupado da firma em 2000. As variáveis explanatórias
são as seguintes: logaritmo do pessoal ocupado; logaritmo dos gastos com
P&D sobre o faturamento líquido de vendas; logaritmo do tempo de estudo
médio da mão-de-obra; idade e idade ao quadrado média da mão-de-obra;
dummies de exportação e importação; e dummies de controle setorial e estadual.
Todas as variáveis tiveram como ano-base o ano de 2000. Nesse modelo, a
amostra contemplou apenas firmas domésticas.

No mesmo modelo foram incluídas variáveis relacionadas à contratação de
trabalhadores de transnacionais pelas domésticas. Para 1997, 1998, 1999 e
2000,20 foram criadas variáveis a partir da proporção de contrações de trabalha-
dores de ETNs em relação ao total de contratações feitas pelas firmas domésti-
cas. A hipótese subjacente é que as contratações de trabalhadores de transnacionais
tenham favorecido de alguma forma o aumento da produtividade das firmas
domésticas. Esperou-se, portanto, que as contratações feitas no passado tenham
impacto no ano 2000, uma vez que é razoável pressupor a decorrência de certo
período de tempo (lag) para que a firma possa absorver todo o conhecimento
advindo do trabalhador contratado da ETN.21 Os valores dessas variáveis situ-
am-se entre 0 (que equivale a 0%) e 1 (que equivale a 100%).

Finalmente, o terceiro modelo teve também como variável dependente o
logaritmo da produtividade da firma em 2000. As variáveis explanatórias fo-
ram as seguintes: logaritmo do pessoal ocupado; logaritmo dos gastos com
P&D sobre o faturamento líquido de vendas; logaritmo do tempo de estudo
médio da mão-de-obra; idade e idade ao quadrado média da mão-de-obra;
dummies de exportação e importação; dummies de controle setorial e estadual.
Essas variáveis tiveram como ano-base 2000. Nesse modelo a amostra contem-
pla apenas firmas domésticas.

O objetivo do terceiro modelo era verificar se as contratações de trabalha-
dores de transnacionais dentro de um mesmo setor foram mais importantes do
que as contratações feitas em diferentes setores, definidas pela Cnae a 3 dígitos.
Para 1997, 1998, 1999 e 2000 utilizou-se a variável proporção de contratações
de trabalhadores de transnacionais em relação ao total de contratações feitas
pelas firmas domésticas dentro do mesmo setor e de diferentes setores. Espera-
va-se que as contratações feitas dentro de um mesmo setor tivessem maior im-
pacto na produtividade das firmas domésticas, se comparadas com as contratações
feitas em diferentes setores de atividade econômica. Os valores dessas variáveis
situam-se entre 0 (que equivale a 0%) e 1 (que equivale a 100%).

20. As contratações de 1996 não foram incluídas. Para maiores detalhes, ver a seção anterior, parte metodológica.

21. Provavelmente o trabalhador também precisa de certo tempo para conseguir transmitir e impor todo o aprendizado adquirido na
transnacional.
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4.2 Resultados

Para mostrar os resultados da estimação dos três modelos, a presente subseção
está dividida em três segmentos, cada um deles referente a um modelo.

Primeiro modelo: probabilidade de contratar um trabalhador de
transnacional

Nesse modelo o objetivo foi verificar a probabilidade de a firma domésti-
ca contratar trabalhadores de transnacionais. Os resultados presentes na Tabe-
la 7 indicam as probabilidades marginais estimadas para as variáveis
selecionadas.

A variável que apresentou a maior probabilidade foi a relacionada ao tem-
po de estudo médio da mão-de-obra. O resultado mostra que, dado um au-
mento de 1% no tempo de estudo médio, há um aumento de 40% de chance
de a firma doméstica ter contratado trabalhadores de transnacionais. Esse re-
sultado era esperado, já que firmas com nível educacional médio maior apre-
sentam, geralmente, maior capacidade de agregar e acumular conhecimentos
advindos de trabalhadores provenientes de transnacionais.

Destaca-se também, associada ao tempo de estudo médio da mão-de-
obra, a relação positiva entre a idade da mão-de-obra e a contratação de traba-
lhadores de transnacionais. Entretanto, a relação é positiva somente até os 35
anos de idade, como indicaram as probabilidades relacionadas à idade e à
idade ao quadrado. O interessante é que a relação positiva entre contratação e
idade até 35 anos é bastante próxima à idade média dos trabalhadores prove-
nientes de transnacionais, que, em 2000, foi de 33 anos. Esse resultado tam-
bém era esperado, uma vez que é mais fácil transmitir o conhecimento a pes-
soas mais jovens e com uma certa experiência, do que a pessoas em idade mais
avançada e pouco propensas a mudanças provenientes da agregação de conhe-
cimento oriundo de trabalhadores mais jovens.

O tamanho também é importante para explicar a probabilidade de a
firma doméstica contratar trabalhadores de transnacionais. As estatísticas des-
critivas mostraram que as firmas domésticas que contrataram trabalhadores de
ETNs eram, em média, maiores que as firmas que não contrataram. A proba-
bilidade marginal estimada mostra que dado um aumento de 1% no pessoal
ocupado na firma doméstica, há um aumento de 13% na probabilidade de a
firma contratar trabalhadores de transnacionais. Pode-se concluir que firmas
maiores tenham maior capacidade financeira e técnica para contratação de
trabalhadores mais qualificados do que firmas menores.

Os resultados para as dummies de exportação e importação mostram que
as firmas domésticas que tenham presença no comércio internacional são mais
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propensas a contratar trabalhadores de transnacionais. Esses resultados tam-
bém eram esperados, pois as firmas domésticas abertas ao comércio exterior
provavelmente carecem de conhecimentos sobre o mercado estrangeiro, lacu-
na que poderia ser suprida por meio da contratação.22

TABELA 7
PROBABILIDADE DE CONTRATAR UM TRABALHADOR DE TRANSNACIONAL a, b

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen E Rais/MTE. E laboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.
a Coeficientes da dummy por setor e estado não-reportadas.
b Foram utilizadas a empresa doméstica, a Cnae 233, e o estado de Mato Grosso como base das variáveis dummies.

*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Finalmente, para a variável principal do modelo, isto é, capacidade de
absorção, destaca-se a relação positiva. Dado que a empresa tenha capacidade
de absorção, a probabilidade de ela contratar trabalhadores oriundos de ETNs
aumenta em 1%. Apesar de a probabilidade ser pequena, o resultado mostra a
importância de a firma ter capacidade de absorver conhecimentos provenien-
tes de trabalhadores de transnacionais. Tem-se que, das empresas que contra-
taram trabalhadores de transnacionais durante o período 1998-2000, em tor-
no de 45% foram consideradas como tendo capacidade de absorção.

Os resultados permitem concluir, portanto, que, apesar da capacidade de
absorção ter uma relação positiva com a contratação de trabalhadores de ETNs,
variáveis como tamanho e tempo de estudo médio da mão-de-obra são mais
importantes. A escolaridade média da mão-de-obra pode até refletir uma for-
ma de capacidade de absorção. Ressalte-se que essa variável foi definida apenas

22. Alude-se aqui ao transbordamento de acesso a mercados.

Probit 
(var. dep.: contratou trabalhadores de transnacionais 

período 1998-2000) Variáveis explanatórias 

Coeficientes Probabilidades 

Logaritmo do pessoal ocupado 0,72*** 0,13 

Logaritmo do tempo de estudo médio da mão-de-obra 2,24*** 0,40 

Idade 0,42*** 0,07 

Idade ao quadrado -0,006*** -0,001 

Dummy de exportação 0,07** 0,01 

Dummy de importação 0,32*** 0,06 

Capacidade de absorção 0,05* 0,01 

Estatísticas do modelo 

Inter.: -21,55n.s. 

Número de observações: 7.163 
Loglikelihood: -4.603,83 
R2 falso: 0,4402 
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tendo como base a utilização ou não de fontes de informação para inovação.
Assim, pode não ter refletido todas as formas de absorver o conhecimento, o
que poderia subestimar a importância da capacidade de absorção.

Segundo modelo: efeitos da contratação de trabalhadores de transnacionais
sobre a produtividade das firmas domésticas

O objetivo do segundo modelo foi verificar diferenças de produtividade
entre firmas que contrataram e aquelas que não contrataram trabalhadores de
transnacionais em 1997-2000.

A Tabela 8 enfatiza o sinal negativo da variável logaritmo de P&D em
relação ao faturamento líquido de vendas. No entanto, pode estar havendo
algum problema de endogeneidade, já que os gastos com P&D e a contratação
de trabalhadores de transnacionais (que podem levar conhecimentos
tecnológicos essenciais) possivelmente são definidos simultaneamente. De
qualquer forma, foram realizadas estimações sem a variável de P&D e os sinais
das outras variáveis se mantiveram. Em trabalhos futuros, serão estimadas re-
gressões que contornem esse problema.23

O coeficiente estimado para a variável relacionada ao tamanho mostra também
uma relação positiva. Tem-se que, dado um aumento de 1% no número de pessoal
ocupado, houve aumento de 0,13% na produtividade da firma no ano 2000.

Os coeficientes relacionados às características do trabalhador mostram
uma relação positiva com a produtividade. Dado um aumento de 1% no tem-
po de estudo médio da mão-de-obra, houve aumento de 0,55% na produtivi-
dade da firma no ano 2000. Por sua vez, os coeficientes relacionados à idade
mostram também uma relação positiva.

Os resultados para as dummies de exportação e importação mostram
uma relação positiva com a produtividade. Para o ano 2000, a firma expor-
tadora foi 39,10%24 mais produtiva do que a firma não-exportadora. Por
sua vez, a firma importadora foi 63,23%25 mais produtiva do que a fir-
ma não-importadora.

23. O fato de não havermos estimado, neste trabalho, regressões que corrijam a endogeneidade deveu-se à dificuldade de encontrar uma
variável instrumental adequada.

24. Para o cálculo desse percentual, bem como do percentual relacionado à firma importadora e à firma transnacional, utilizou-se a seguinte

fórmula ( ) 100*1−βe , onde e  é o símbolo da exponencial e β  é o símbolo do coeficiente estimado.

25. Idem.
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TABELA 8
EFEITOS DA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DE TRANSNACIONAIS SOBRE A
PRODUTIVIDADE DAS FIRMAS DOMÉSTICAS 1, 2

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen E Rais/MTE. E laboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.
a Coeficientes da dummy por setor e estado não-reportadas.
b Foram utilizados a empresa doméstica, a Cnae 233, e o estado de Mato Grosso como base das variáveis dummy. A escala
das variáveis de proporção está entre 0 (que equivale a 0%) e 1 (que equivale a 100%).
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

O objetivo do segundo modelo foi verificar se as firmas domésticas que
contrataram trabalhadores provenientes de transnacionais foram mais produ-
tivas. De fato, os resultados estimados mostram uma relação positiva entre a
contratação e a produtividade das firmas domésticas.

Os coeficientes estimados significativos,26 relacionados ao aumento da
produtividade de 2000, para a contratação de trabalhadores de transnacionais,
foram para os anos de 1997, 1998 e 1999. Entretanto, em termos de magni-
tude, os coeficientes estimados são mais importantes para as contratações ocor-
ridas mais no passado já que, enquanto o coeficiente estimado para as
contratações de trabalhadores de transnacionais no ano de 1997 foi de 1,06,

26. Foi testada a multicolinearidade entre as variáveis de proporção de contratação de trabalhadores de transnacionais. Não foi encon-
trada nenhuma correlação alta o suficiente que pudesse prejudicar a significância dos coeficientes.

MQO 
(var. dep.: log. da produtividade) Variáveis explanatórias 

Coeficientes 

Logaritmo do pessoal ocupado 0,13*** 

Logaritmo de P&D em relação ao faturamento líquido de vendas -0,01*** 

Logaritmo do tempo de estudo 0,55*** 

Idade 0,16*** 

Idade ao quadrado -0,002n.s. 

Dummy de exportação 0,33*** 

Dummy de importação 0,49*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais 
em relação ao total de contratações em 1997 1,06*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais 
em relação ao total de contratações em 1998 0,44*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais 
em relação ao total de contratações em 1999 0,06***  

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais 
em relação ao total de contratações em 2000 0,03n.s. 

Estatísticas do modelo 

Inter.: 4,33*** 
Número de observações.: 7.163 
F-value: 14,55*** 
R2: 0,2119 
R2 ajus.: 0,1973 
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para o ano de 1998 foi de 0,44 e para o ano de 1999 foi de apenas 0,06. Desse
modo, os resultados evidenciam que transcorre algum tempo até que o traba-
lhador consiga transmitir seu estoque de conhecimento, implicando impactos
positivos para a produtividade da firma contratante. Outra explicação possível
deriva da idéia de que a empresa leva certo tempo para absorver de maneira
eficiente o conhecimento. Assim, o coeficiente estimado mostra que, dado um
aumento de 10 pontos percentuais (p.p.) na proporção de contratação de
trabalhadores de transnacionais em relação ao total de contratações ocorridas
no ano de 1997 feitas pela firma doméstica, representou uma produtividade
0,11% maior no ano de 2000.

Finalmente, para efeito de ilustração, a Tabela 9 mostra a proporção mé-
dia de contratação de trabalhadores de transnacionais em relação ao total das
contrações para as firmas domésticas que contrataram pelo menos em um ano
durante o período 1996-2000.

TABELA 9
PROPORÇÃO MÉDIA DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DE TRANSNACIONAISa

PARA AS FIRMAS DOMÉSTICAS QUE CONTRATARAM PELO MENOS EM UM
ANO – 1996-2000
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.
a Proporção definida em relação ao total de contratações feitas pelas firmas domésticas durante o período analisado.

Percebe-se na Tabela 9 que a proporção de contratação de trabalhadores
de transnacionais não é tão grande. Porém, deve-se argumentar que, embora a
proporção seja pequena, o importante a considerar é a qualidade do conheci-
mento que se transmite da firma transnacional para a firma doméstica. E,
como os resultados mostraram, tudo indica que há, sim, transferência de co-
nhecimento, já que há uma relação positiva entre a contratação de trabalhado-
res de transnacionais e a produtividade das firmas domésticas.

Nota-se também que as contratações de trabalhadores de transnacionais
de diferentes setores foram mais significativas do que as contratações dentro
do mesmo setor. O próximo tópico analisará qual o tipo de contratação foi
mais importante para a produtividade da firma doméstica.

Ano Proporção de contratação Proporção de contratação dentro 
do mesmo setor 

Proporção de contratação de 
diferentes mesmo setores 

1996 1,9 0,5 1,4 

1997 5,0 0,8 4,2 

1998 7,0 1,4 5,6 

1999 11,0 4,0 7,0 

2000 6,1 0,8 5,3 
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Terceiro modelo: efeitos da contratação de trabalhadores de transnacionais
dentro do mesmo setor ou de diferentes setores sobre a produtividade das
firmas domésticas

O objetivo do terceiro modelo foi verificar se houve diferenças de produ-
tividade entre as firmas que contrataram e aquelas que não contrataram traba-
lhadores de ETNs de 1997 a 2000, dentro do mesmo setor ou em diferentes
setores.27 A amostra contemplou apenas firmas domésticas.

Em primeiro lugar, o coeficiente da variável gastos com P&D não foi
significativo. Já o coeficiente da variável tamanho é significativo e positivo. Os
resultados mostram que, dado um aumento de 1% no número de pessoal
ocupado, houve aumento de 0,11% na produtividade da firma (Tabela 10).

Já os coeficientes estimados quanto à mão-de-obra também mostram uma
relação positiva entre produtividade, escolaridade e idade média da mão-de-
obra. Por exemplo, dado um aumento de 1% na escolaridade média da mão-
de-obra, houve aumento de 1,25% na produtividade da firma doméstica.

Os coeficientes estimados para as dummies de exportação e importação
evidenciam a relação positiva com a produtividade. As firmas domésticas ex-
portadoras são 13,88%28 mais produtivas. Já as firmas domésticas importa-
doras são 28,40%29 mais produtivas no ano de 2000.

Finalmente, em relação à hipótese principal do terceiro modelo, verifi-
cou-se que a maioria dos coeficientes estimados, com exceção do ano de 1999,
indicaram maior importância nas diferenças de produtividade para a contratação
de trabalhadores de transnacionais dentro do mesmo setor em relação às
contratações em diferentes setores.

Os coeficientes significativos foi o da proporção da contratação de traba-
lhadores de transnacionais dentro do mesmo setor nos anos de 1997 e 1999.
O coeficiente estimado mostra que, dado um aumento de 10 p.p. na propor-
ção de contratação de trabalhadores de transnacionais dentro do mesmo setor
em relação ao total de contratações em 1997, significou um aumento de 0,07%
na produtividade da firma doméstica, em 2000. Apesar de em 1999 as
contratações de trabalhadores de transnacionais de diferentes setores terem
sido mais importantes que as contratações dentro do mesmo setor, os coefici-
entes para esse ano são consideravelmente menores em relação a 1997.

27. Ver a parte metodológica desta seção.

28. Para o cálculo desse percentual, utilizou-se a seguinte fórmula ( ) 100*1−βe , onde e  é o símbolo da exponencial e β  é o símbolo
do coeficiente estimado.

29. Idem.
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TABELA 10
EFEITOS DA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DE TRANSNACIONAIS DENTRO DO
MESMO SETOR OU DE DIFERENTES SETORES SOBRE A PRODUTIVIDADE DAS FIRMAS
DOMÉSTICAS a, b

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen E Rais/MTE. E laboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.
a Coeficientes da dummy por setor e estado não-reportadas.
 b Foram utilizados a empresa doméstica, a Cnae 233 e o estado de Mato Grosso como base das variáveis dummies. A escala
das variáveis de proporção está entre 0 (que equivale a 0%) e 1 (que equivale a 100%).

*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Assim, enquanto o segundo modelo revela que há necessidade de certo
período para que o trabalhador proveniente da ETN consiga transmitir seus
conhecimentos de maneira adequada para a firma doméstica; o terceiro mode-
lo aponta que os trabalhadores contratados em anos anteriores dentro do mes-

MQO 
(var. dep.: log. da produtividade) Variáveis explanatórias 

Coeficientes 

Logaritmo do pessoal ocupado  0,11*** 

Logaritmo de P&D em relação ao faturamento líquido 0,004n.s. 

Logaritmo do tempo de estudo 1,25*** 

Idade 0,007n.s. 

Idade ao quadrado 0,0006n.s. 

Dummy de exportação 0,13n.s. 

Dummy de importação 0,25*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais dentro 
do mesmo setor em relação ao total de contratações em 1997 0,69*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais de 
diferentes setores em Relação ao total de contratações em 1997 0,61*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais dentro 
do mesmo setor em relação ao total de contratações em 1998 0,003n.s. 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais de 
diferentes setores em relação ao total de contratações em 1998 0,03n.s. 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais dentro 
do mesmo setor em relação ao total de contratações em 1999 0,03*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais de 
diferentes setores em relação ao total de contratações em 1999 0,17*** 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais dentro 
do mesmo setor em Relação ao total de contratações em 2000 0,61n.s. 

Proporção de contratações de trabalhadores de transnacionais de 
diferentes setores em relação ao total de contratações em 2000 0,02n.s. 

Estatísticas do modelo 

Inter.: 4,82*** 
Número de observações: 
1.902 
F: 10,48*** 
R2: 0,4326 
R2 ajus.: 0,3913 
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mo setor de atuação da firma doméstica são mais importantes, uma vez que
provavelmente incorporam conhecimentos mais essenciais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capítulo aponta evidências relacionadas à mobilidade de trabalhadores de ETNs
para domésticas, bem como os seus possíveis efeitos sobre a produtividade.

É necessário argumentar, porém, que o número de trabalhadores e em-
presas envolvidos no fluxo de mão-de-obra de transnacionais para domésticas
é relativamente pequeno. Isso ocorre porque existem poucas empresas capaci-
tadas a oferecer remunerações adequadas para contratar a mão-de-obra especi-
alizada das firmas transnacionais.

As empresas domésticas qualificadas para contratação de trabalhadores
de transnacionais são empresas relativamente grandes e apresentam elevada
escolaridade da mão-de-obra. Ademais, muitas dessas empresas são propensas
a inovar e possuem capacidade de absorção de conhecimentos externos.

Os dados estatísticos mostraram que as empresas que contrataram traba-
lhadores de transnacionais foram mais produtivas. Há evidências também de
que só depois de um certo período de tempo tais contratações implicaram
aumento da produtividade. Tanto o trabalhador proveniente da transnacional
quanto a firma doméstica precisam desse tempo para transmitir e absorver
todos os conhecimentos, respectivamente.

Poder-se-ia argumentar que as empresas domésticas que contrataram tra-
balhadores de transnacionais já eram mais produtivas, porém, deve-se ressaltar
que a contratação desses trabalhadores pode trazer novas técnicas de
gerenciamento e produção que aceleram a taxa de crescimento da produtivida-
de, bem como facilidades de acesso a novos mercados.

Há evidências de que, para o caso brasileiro, as contratações de trabalha-
dores de transnacionais dentro do mesmo setor de atuação das firmas domés-
ticas são mais importantes para o aumento da produtividade em relação às
contratações em diferentes setores. A mão-de-obra intra-setorial provavelmen-
te incorpora conhecimentos mais importantes para a firma doméstica contra-
tante e, por isso, capazes de contribuir mais para o aumento da produtividade.

Não há intenção de esgotar, com este capítulo, as inúmeras possibilida-
des inerentes a esse fascinante tema. Muitas questões e intuições surgiram ao
longo da realização desta pesquisa. Por exemplo, a questão da concentração
setorial foi identificada como importante e ótimo tópico de pesquisa num
futuro próximo, bem como as especificidades oriundas dos encadeamentos
verticais a montante e a jusante das ETNs.
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Além disso, para reforçar os argumentos apresentados neste capítulo, outras
possibilidades se abrem quando se cogita a utilização de diversas outras técni-
cas estatísticas e econométricas. Em trabalhos futuros, desejamos corrigir pos-
síveis problemas de endogeneidade e de self-selection. O problema da
endogeneidade está associado a uma questão de simultaneidade entre contratação
de trabalhadores de transnacionais e gastos com P&D, já que estamos tratan-
do sobre transferência de conhecimentos entre transnacionais e domésticas. Já
o problema de self-selection liga-se ao fato de que firmas já bem estruturadas e
mais produtivas são as mais capacitadas para a contratação de trabalhadores, e,
dessa forma, há um certo viés na amostra.

Finalmente, deve-se considerar também, em trabalhos futuros, a transfe-
rência de trabalhadores de firmas domésticas para as transnacionais. Geral-
mente, as ETNs contratam trabalhadores de domésticas quando estes são su-
ficientemente qualificados ou quando podem trazer conhecimentos essenciais
sobre o mercado no qual elas pretendem atuar.

Assim, dados os desafios futuros, há clara intenção dos autores deste tra-
balho de prosseguir no estudo sobre a transferência de trabalhadores entre
transnacionais e domésticas, averiguando os possíveis efeitos sobre a produti-
vidade e a tecnologia, entre outros.
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(continua)

ANEXO A

TABELA A.1
FREQÜÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DE TRABALHADORES DE TRANSACIONAIS COM
2º GRAU OU MAIS FEITAS PELAS FIRMAS DOMÉSTICAS

1996 1997 1998 1999 2000 Código e Descrição do 
Código Brasileiro de 

Ocupações proveniente 
da Transnacional 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

011 – Químicos 17 1,08% 16 0,45% 22 0,62% 36 0,96% 35 0,78% 

019 – Químicos/Físicos 

não-classificados 
0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 2 0,06% 0 0,00% 

020 – Eng. Agrônomos 6 0,40% 13 0,37% 13 0,36% 10 0,28% 13 0,29% 

021 – Eng. 

Civis/Arquitetos 
1 0,07% 0 0,00% 11 0,31% 9 0,23% 4 0,10% 

022 – Eng. Operações 5 0,34% 8 0,21% 22 0,62% 23 0,62% 33 0,73% 

023 – Eng. 

Eletricistas/Eletrônicos 
23 1,48% 69 1,90% 57 1,59% 55 1,47% 72 1,60% 

024 – Eng. Mecânicos 39 2,56% 66 1,82% 77 2,15% 63 1,69% 104 2,33% 

025 – Eng. Químicos 13 0,87% 15 0,41% 13 0,36% 9 0,23% 35 0,78% 

026 – Eng. Metalúrgicos 7 0,47% 12 0,33% 27 0,77% 23 0,62% 24 0,53% 

027 – Eng. 

Minas/Geólogos 
1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 

028 – Eng. 

Organização/Métodos 
13 0,87% 29 0,79% 42 1,18% 33 0,90% 70 1,56% 

029 – Engenheiros/ 

Arquitetos não-

classificados 

21 1,34% 32 0,87% 44 1,23% 48 1,30% 78 1,75% 

030 – Téc. Contabilidade 14 0,94% 12 0,33% 2 0,05% 13 0,34% 20 0,44% 

031 – Téc. Biologia 9 0,61% 4 0,12% 5 0,15% 4 0,11% 4 0,10% 

032 – Téc. Mineração 8 0,54% 11 0,29% 18 0,51% 23 0,62% 24 0,53% 

033 – Te. Obras Civis 3 0,20% 0 0,00% 5 0,15% 4 0,11% 0 0,00% 

034 – Téc. Eletricidade 30 1,95% 106 2,93% 80 2,26% 75 2,03% 137 3,06% 

035 – Téc. Mecânica 23 1,48% 34 0,95% 47 1,33% 55 1,47% 61 1,36% 

036 – Téc. Química/Trab. 

Assem. 
28 1,82% 70 1,94% 53 1,49% 98 2,65% 104 2,33% 

037 – Téc. Têxteis 0 0,00% 4 0,12% 7 0,21% 4 0,11% 0 0,00% 

038 – Desenhistas Téc. 39 2,56% 56 1,53% 77 2,15% 32 0,85% 87 1,94% 

039 – Técnicos/Trab. 

Assemelhados não-

classificados 

125 8,14% 267 7,36% 279 7,85% 266 7,16% 339 7,58% 

051 – Biologistas 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

052 – Bacteriologistas 0 0,00% 8 0,21% 2 0,05% 4 0,11% 0 0,00% 

065 – Médicos 

Veterinários 
1 0,07% 3 0,08% 0 0,00% 10 0,28% 2 0,05% 

067 – Farmacêuticos 1 0,07% 1 0,04% 4 0,10% 14 0,39% 7 0,15% 

068 – Nutricionistas 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

081 – Estatísticos 1 0,07% 3 0,08% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 

082 –Matemáticos/ 

Atuários 
0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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(continuação)

(continua)

1996 1997 1998 1999 2000 Código e Descrição do 
Código Brasileiro de 

Ocupações proveniente 
da Transnacional 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participaçã
o relativa 

083 – Analistas Sistemas 23 1,48% 51 1,40% 51 1,44% 69 1,86% 46 1,02% 

084 – Programadores 

Computador 
4 0,27% 12 0,33% 15 0,41% 17 0,45% 11 0,24% 

091 – Economistas 10 0,67% 11 0,29% 11 0,31% 9 0,23% 11 0,24% 

092 – Administradores 8 0,54% 37 1,03% 24 0,67% 38 1,02% 28 0,63% 

093 – Contadores 5 0,34% 16 0,45% 9 0,26% 21 0,56% 26 0,58% 

099 – Economistas/ 

trabalhadores não-

classificados 

4 0,27% 8 0,21% 4 0,10% 2 0,06% 7 0,15% 

231 – Diretores de 

Empresas Manufatureiras 
14 0,94% 16 0,45% 35 0,97% 25 0,68% 22 0,49% 

235 – Diretores Empresas 

de Comércio Atacadista 
0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

237 – Diretores Empresas 

Financeiras 
0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 

239 – Diretores de 

Empresas não classificadas 
5 0,34% 13 0,37% 11 0,31% 9 0,23% 4 0,10% 

241 – Gerentes 

Administrativos 
31 2,02% 54 1,49% 37 1,03% 52 1,41% 46 1,02% 

242 – Gerentes de 

Produção 
44 2,89% 77 2,11% 99 2,77% 143 3,84% 91 2,04% 

243 – Gerentes 

Financeiros 
70 4,57% 135 3,72% 148 4,15% 209 5,64% 242 5,40% 

249 – Gerentes não 

classificados 
12 0,81% 48 1,32% 35 0,97% 50 1,35% 35 0,78% 

301 – Chefes 

Intermediários 

Administrativos 

64 4,17% 146 4,01% 93 2,62% 96 2,59% 94 2,09% 

302 – Chefes 

Intermediários 

Contabilistas/Finanças 

19 1,21% 57 1,57% 26 0,72% 25 0,68% 28 0,63% 

309 – Chefes 

Intermediários não-

classificados 

20 1,28% 49 1,36% 51 1,44% 42 1,13% 61 1,36% 

311 – Agentes 

Administrativos 
10 0,67% 18 0,50% 31 0,87% 36 0,96% 50 1,12% 

319 – Agentes 

Administrativos não 

classificados 

1 0,07% 1 0,04% 2 0,05% 2 0,06% 2 0,05% 

342 – Operadores de 

Máquinas de 

Processamento de Dados 

5 0,34% 25 0,70% 7 0,21% 9 0,23% 7 0,15% 

344 – Técnicos de 

Controle de 

Produção/Operação 

3 0,20% 1 0,04% 20 0,56% 25 0,68% 28 0,63% 

421 – Supervisores de 

Vendas 
98 6,39% 271 7,48% 250 7,03% 214 5,75% 315 7,05% 
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(cotinuação)

(continua)

1996 1997 1998 1999 2000 Código e Descrição do 
Código Brasileiro de 

Ocupações proveniente 
da Transnacional 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participaçã
o relativa 

422 – Supervisores de 

Compras 
29 1,88% 84 2,31% 82 2,31% 88 2,37% 144 3,21% 

431 – Agentes/Inspetores 

de Vendas 
18 1,14% 46 1,28% 18 0,51% 38 1,02% 61 1,36% 

432 – Vendedores 

Pracistas 
173 11,23% 534 14,71% 303 8,51% 478 12,86% 379 8,46% 

713 – Trabalhadores de 

Beneficiamento de 

Minérios e Pedras 

2 0,13% 1 0,04% 2 0,05% 2 0,06% 4 0,10% 

721 – Forneiros/Operador 

Metalúrgico (primeira 

fusão) 

1 0,07% 3 0,08% 4 0,10% 0 0,00% 2 0,05% 

722 – Operador de 

Laminação 
1 0,07% 3 0,08% 2 0,05% 6 0,17% 0 0,00% 

723 – Forneiros 

Metalúrgicos (segunda 

fusão) 

0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 

724 – Fundidores Metais 0 0,00% 0 0,00% 11 0,31% 0 0,00% 2 0,05% 

725 – Moldadores/ 

Macheiros 
1 0,07% 1 0,04% 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05% 

726 – Trabalhadores de 

Tratamento Térmico de 

Metais 

1 0,07% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 

727 – Trefiladores Metais 1 0,07% 1 0,04% 4 0,10% 9 0,23% 11 0,24% 

728 – Galvanizadores 

Metais 
0 0,00% 1 0,04% 2 0,05% 2 0,06% 9 0,19% 

729 – Trabalhadores 

Metalúrgicos não-

classificados 

23 1,48% 66 1,82% 139 3,90% 94 2,54% 144 3,21% 

731 – Trabalhadores de 

Tratamento de Madeira 
0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,15% 

733 – Preparadores de 

Pasta de Papel 
1 0,07% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

734 – Operadores de 

Máquinas de Fabricação 

de Papel e Papelão 

0 0,00% 0 0,00% 5 0,15% 4 0,11% 0 0,00% 

735 – Preparadores de 

Compensados/ 

Aglomerados 

0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 

739 – Trabalhadores de 

Tratamento de Madeira/ 

papel/papelão não-

classificados 

0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 7 0,15% 

741 – Operadores de 

Britadeiras 
18 1,14% 0 0,00% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 
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1996 1997 1998 1999 2000 Código e Descrição do 
Código Brasileiro de 

Ocupações proveniente 
da Transnacional 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

742 – Operadores de 

Instalações Térmicas 

Processo Químico 

0 0,00% 1 0,04% 7 0,21% 4 0,11% 4 0,10% 

743 – Operadores de 

Aparelhos de Filtragem 

(tratamento químico) 

1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 

744 – Operadores de 

Aparelhos de 

Destilação/Reação 

4 0,27% 4 0,12% 5 0,15% 9 0,23% 11 0,24% 

745 – Operadores de 

Refino de Petróleo 
0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 20 0,44% 

747 – Trabalhadores 

envolvidos na Produção 

de Medicamentos 

5 0,34% 8 0,21% 18 0,51% 52 1,41% 33 0,73% 

749 – Operadores de 

Instalação de Processos 

Químicos não-

classificados 

16 1,01% 34 0,95% 49 1,38% 33 0,90% 50 1,12% 

751 – Trabalhadores de 

Preparação de Fibras 

têxteis 

6 0,40% 4 0,12% 9 0,26% 9 0,23% 4 0,10% 

752 – Fiandeiros 5 0,34% 4 0,12% 2 0,05% 4 0,11% 7 0,15% 

753 – Trabalhadores de 

Preparação de Tecelagem 
0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 

754 – Tecelões 2 0,13% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

756 – Trabalhadores de 

Acabamento Têxteis 
0 0,00% 0 0,00% 9 0,26% 6 0,17% 2 0,05% 

759 – Fiandeiros não-

classificados 
0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

761 – Curtidores 

couros/peles 
1 0,07% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 7 0,15% 

771 – Moleiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 

772 – Trabalhadores de 

Refinação de Açúcar 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,17% 0 0,00% 

773 – Magaretes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 4 0,10% 

774 – Trabalhadores 

Industriais de 

Conservação de Alimentos

8 0,54% 9 0,25% 16 0,46% 19 0,51% 20 0,44% 

775 – Trabalhadores de 

Tratamento de 

Leite/laticínios 

2 0,13% 4 0,12% 16 0,46% 21 0,56% 22 0,49% 

778 – Trabalhadores 

Fabricação de 

Cerveja/outras bebidas 

3 0,20% 4 0,12% 2 0,05% 2 0,06% 4 0,10% 
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(continuação)

(continua)

1996 1997 1998 1999 2000 Código e Descrição do 
Código Brasileiro de 

Ocupações proveniente 
da Transnacional 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

779 – Trabalhadores de 

Alimentos e Bebidas não-

classificados 

7 0,47% 1 0,04% 11 0,31% 29 0,79% 17 0,39% 

781 – Preparadores de 

Fumo 
3 0,20% 15 0,41% 9 0,26% 48 1,30% 37 0,83% 

783 – Cigarreiros 0 0,00% 3 0,08% 7 0,21% 17 0,45% 4 0,10% 

794 – Modelistas 

(vestuário) 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 

795 – Costureiros 

(confecção em série) 
0 0,00% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 

799 – Trabalhadores de 

costura não-classificados 
0 0,00% 1 0,04% 2 0,05% 2 0,06% 2 0,05% 

802 – Trabalhados 

Fabricação de Calçados 
1 0,07% 6 0,17% 4 0,10% 21 0,56% 17 0,39% 

803 – Trabalhadores de 

Artefato de Couro 
0 0,00% 1 0,04% 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05% 

811 – Marceneiros 1 0,07% 3 0,08% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 

812 – Operadores de 

Máquinas para Lavrar 

Madeira 

0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 0 0,00% 2 0,05% 

820 – Cortadores Pedras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 

832 – Ferramenteiros 13 0,87% 36 0,99% 38 1,08% 21 0,56% 35 0,78% 

833 – Torneiros 29 1,88% 46 1,28% 73 2,05% 46 1,24% 63 1,41% 

834 – Preparadores 

Máquinas Ferramentas 
6 0,40% 0 0,00% 7 0,21% 13 0,34% 15 0,34% 

835 – Operadores 

Máquinas Ferramentas 
77 4,98% 124 3,43% 166 4,67% 103 2,76% 148 3,31% 

836 – Polidores Metais 0 0,00% 1 0,04% 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05% 

837 – Operadores 

Máquinas Ferramentas de 

comando numérico 

2 0,13% 8 0,21% 11 0,31% 4 0,11% 2 0,05% 

839 – Trabalhadores de 

Usinagem de Metais não 

classificados 

3 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 9 0,19% 

840 – Ajustadores 

Mecânicos 
5 0,34% 11 0,29% 13 0,36% 17 0,45% 22 0,49% 

841 – Montadores 

Máquinas 
7 0,47% 27 0,74% 42 1,18% 27 0,73% 37 0,83% 

842 – Relojoeiros/ 

Montadores de 

Instrumentos de Precisão 

3 0,20% 6 0,17% 15 0,41% 10 0,28% 17 0,39% 

843 – Mecânicos de 

Manutenção de Veículos 

Automotores 

2 0,13% 3 0,08% 7 0,21% 2 0,06% 7 0,15% 
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(continuação)

(continua)

1996 1997 1998 1999 2000 Código e Descrição do 
Código Brasileiro de 

Ocupações proveniente 
da Transnacional 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação
relativa 

844 – Mecânicos 

Manutenção de 

Aeronaves 

1 0,07% 3 0,08% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 

845 – Mecânicos 

Manutenção de Máquinas 
63 4,10% 148 4,08% 139 3,90% 187 5,03% 214 4,78% 

849 – Ajustadores 

Mecânicos não-

classificados 

7 0,47% 8 0,21% 35 0,97% 17 0,45% 30 0,68% 

851 – Montadores 

Equipamentos Elétricos 
6 0,40% 11 0,29% 20 0,56% 10 0,28% 24 0,53% 

852 – Montadores 

Equipamentos Eletrônicos 
8 0,54% 157 4,34% 170 4,77% 52 1,41% 61 1,36% 

854 – Reparadores 

Equipamentos 

Elétricos/Eletrônicos 

33 2,15% 77 2,11% 88 2,46% 67 1,80% 109 2,43% 

855 – Eletricistas 

Instalações 
5 0,34% 41 1,12% 15 0,41% 14 0,39% 26 0,58% 

856 – Instaladores 

Aparelhos de 

Telecomunicação 

2 0,13% 8 0,21% 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05% 

859 – Eletricistas/ 

Eletrônicos não 

classificados 

14 0,94% 33 0,91% 9 0,26% 17 0,45% 13 0,29% 

871 – Encanadores 

Tubulações 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 4 0,10% 

872 – Soldadores/ 

Oxicortadores 
3 0,20% 46 1,28% 13 0,36% 6 0,17% 13 0,29% 

873 – Chapeadores/ 

Caldeiros 
2 0,13% 8 0,21% 2 0,05% 9 0,23% 9 0,19% 

874 – Montadores de 

Estruturas Metálicas 
0 0,00% 1 0,04% 2 0,05% 0 0,00% 9 0,19% 

880 – Joalheiros/Ouvires 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 

890 – Sopradores Vidros 1 0,07% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

891 – Cortadores/Polidores 

Vidros 
0 0,00% 1 0,04% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 

892 – Ceramistas 2 0,13% 3 0,08% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 

893 – Forneiros 

(vidraria/cerâmica) 
0 0,00% 4 0,12% 9 0,26% 0 0,00% 4 0,10% 

899 – Vidreiros não 

classificados 
4 0,27% 8 0,21% 13 0,36% 0 0,00% 2 0,05% 

901 – Trabalhadores de 

Produção de Borracha 

(excluindo pneu) 

5 0,34% 18 0,50% 13 0,36% 10 0,28% 22 0,49% 
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(continuação)

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB/Bacen E Rais/MTE. E laboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados
obtidos nas fontes.

1996 1997 1998 1999 2000 Código e Descrição do 
Código Brasileiro de 

Ocupações proveniente 
da Transnacional 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações 

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

Número de 
contratações

Participação 
relativa 

902 – Trabalhadores de 

Fabricação de 

Pneumáticos 

2 0,13% 1 0,04% 2 0,05% 4 0,11% 2 0,05% 

903 – Trabalhadores de 

Produção de Plástico 
4 0,27% 24 0,66% 18 0,51% 19 0,51% 35 0,78% 

910 – Confeccionadores 

de Produção de Papel e 

Papelão 

0 0,00% 8 0,21% 2 0,05% 6 0,17% 33 0,73% 

921 – Compositores 

Tipográficos 
0 0,00% 1 0,04% 2 0,05% 0 0,00% 4 0,10% 

922 – Impressores 0 0,00% 3 0,08% 4 0,10% 9 0,23% 15 0,34% 

925 – Fotogravadores 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

926 – Encadernadores 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,19% 

927 – Trabalhadores de 

Laboratórios Fotográficos 
1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 

943 – Trabalhadores de 

Fabricação de Produtos 

Minerais não-metálicos 

1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,28% 4 0,10% 

949 – Trabalhadores de 

Confecção de 

Instrumentos Musicais 

0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 1.537 100,00% 3.629 100,00% 3.560 100,00% 3.714 100,00% 4.474 100,00% 

 



CAPÍTULO 10

DIFERENCIAIS DE SALÁRIO ENTRE EMPRESAS DOMÉSTICAS E
ESTRANGEIRAS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Célio Hiratuka
Paulo Sérgio Fracalanza

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos 25 anos o mundo viu ampliar-se a integração econômica interna-
cional, marcada sobretudo pelo crescimento dos fluxos comerciais, financeiros
e de investimentos produtivos, processo que se convencionou denominar de
globalização. Os fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE), em particu-
lar, experimentaram uma espetacular expansão, crescendo a uma taxa bastante
superior às do Produto Interno Bruto (PIB) e do comércio mundial.

Nesse contexto, a questão dos impactos dos investimentos diretos e da
atuação das empresas transnacionais nos países de implantação passou a receber
atenção crescente. Normalmente, o elenco das supostas vantagens potenciais da
atração de IDE para os países hospedeiros inclui a difusão de modernas práticas
de gestão e comercialização, os efeitos de spillover de uso, criação e desenvolvi-
mento de tecnologias inovadoras, uma maior integração aos fluxos de comércio
internacional, o estímulo ao aprimoramento tecnológico e gerencial das empre-
sas nacionais submetidas a uma pressão competitiva mais intensa e, mesmo,
melhorias das condições de vida dos trabalhadores pelos efeitos diretos e de
transbordamento, resultando em aumentos de salários e condições de trabalho.

No caso brasileiro, a verificação ou não da existência desses impactos é
um aspecto ainda mais importante, em virtude do grau de internacionalização
da estrutura industrial. Depois de um período de retração em decorrência da
crise ocorrida na década de 1980, a economia brasileira voltou a receber volu-
mes significativos de IDE a partir da década de 1990, em especial em sua
segunda metade. Frente a uma média de participação nos fluxos mundiais
próxima de 1% no período 1990 a 1995, a participação brasileira atingiu
uma média anual de cerca de US$ 23,7 bilhões entre 1996 e 2001, o que
representou 2,9% do total mundial. 1 Como resultado, o grau de
internacionalização da estrutura produtiva, que já era elevado, aumentou ain-
da mais. Significa que uma parcela cada vez mais relevante das vendas, do

1. Para uma descrição mais detalhada dos fluxos de investimento na economia brasileira nos anos 1990, ver Laplane e Sarti (2002).
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valor adicionado, do comércio exterior e do emprego é gerada por empresas de
capital estrangeiro.

Dessa forma, este trabalho busca avaliar o impacto da propriedade estran-
geira sobre o nível dos salários industriais. Vários estudos apontam que empresas
estrangeiras pagam um prêmio salarial em relação às empresas locais. Será que
esse fato se confirma na indústria brasileira? Além de tentar avaliar a existência
ou não de práticas salariais diferenciadas entre empresas nacionais e estrangeiras,
o presente trabalho também procura avaliar os efeitos da maior participação
estrangeira no período recente sobre o salário das empresas domésticas.

Este trabalho é formado de cinco seções incluindo esta Introdução. A Seção
2 do texto busca levantar na literatura os elementos teóricos que poderiam expli-
car a existência ou não de prêmios salariais associados ao capital estrangeiro. Na
Seção 3 faz-se uma breve resenha dos estudos empíricos que trataram dessa questão.
A Seção 4 analisa empiricamente o caso brasileiro, utilizando técnicas econométricas
para estimar a existência e a magnitude do prêmio salarial associado à propriedade
estrangeira do capital, assim como os efeitos da maior presença de empresas es-
trangeiras na indústria sobre o nível salarial das empresas nacionais. Finalmente, as
conclusões são apresentadas na Seção 5, a última parte do trabalho.

2 ELEMENTOS TEÓRICOS PARA A EXISTÊNCIA DE DIFERENCIAL DE SALÁRIO
ASSOCIADO À PROPRIEDADE ESTRANGEIRA

Várias vertentes teóricas buscam levantar elementos que poderiam explicar a
possibilidade de existência de diferenciais de salários entre firmas nacionais e
estrangeiras operando em um determinado país.

Uma primeira explicação recorre ao argumento de que a entrada de fir-
mas estrangeiras, mormente no caso da construção de novas plantas produti-
vas, ampliaria a demanda por trabalho e, por conseqüência, o nível dos salários
pagos aos novos trabalhadores contratados, supondo positivamente inclinada
a curva de oferta de trabalho. Martins (2004) pondera que tal raciocínio so-
mente se sustentaria na vigência de mercados de trabalho não-competitivos.
No caso de mercados de trabalho perfeitamente competitivos, os diferenciais
de salário não poderiam se sustentar ao longo do tempo. O problema seria
então discutir se é razoável supor que os mercados de trabalho são competiti-
vos e a resposta do autor é que provavelmente não.

Ocorre que mesmo com um mercado de trabalho perfeitamente compe-
titivo, seria possível conceber a persistência de diferenciais de salários entre os
trabalhadores. Ora, se houvesse razões para crer que os trabalhadores contrata-
dos pelas empresas nacionais e estrangeiras possuíssem distintos conhecimen-
tos e habilidades, poder-se-ia imaginar a existência de mercados de trabalho
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segmentados segundo o perfil da mão-de-obra. Contudo, nesse caso, o au-
mento da demanda de trabalho pelas empresas estrangeiras, quando muito,
forneceria explicação para a ampliação do leque de salários entre os trabalha-
dores, segundo a origem do capital da empresa contratante.

Outra explicação para os diferenciais de salários repousa na idéia de que
as condições de trabalho divergem conforme as firmas empregadoras sejam de
capital doméstico ou estrangeiro. Supondo-se que o trabalho executado numa
firma estrangeira seja mais penoso, mesmo na ausência de diferenciais de capi-
tal humano entre os trabalhadores, aqueles que se dirigissem para essas empre-
sas exigiriam remunerações mais elevadas que lhes compensassem da maior
desutilidade do esforço despendido.

Embora teoricamente plausível, essa explicação ainda dependeria de com-
provação empírica – e ainda que sejam insuficientes os estudos a esse respeito,
a evidência reunida por Martins (2004) parece sugerir, ao contrário, que as
condições de trabalho são geralmente mais satisfatórias nas firmas estrangeiras
do que nas nacionais.

Uma terceira explanação sugere que os diferenciais de salários seriam sim-
plesmente o resultado de diferenças em termos de produtividade entre os tra-
balhadores contratados pelas firmas domésticas e pelas estrangeiras. Contudo,
tais diferenças se deveriam a características não diretamente observáveis ou, ao
menos, dificilmente tratáveis estatisticamente. O que se argumenta é que as
firmas estrangeiras, com as vantagens de suas economias de escala, disporiam
de métodos mais eficientes e refinados de recrutamento de trabalhadores. Es-
ses métodos facultariam a avaliação de características com impactos sobre a
produtividade do trabalho que não são captadas pelas variáveis explicativas
normalmente selecionadas nos modelos econométricos utilizados para a com-
preensão dos diferenciais de salários. Esta vertente teórica é apontada por dife-
rentes autores, entre os quais, Martins (2004), Girma e Gorg (2003), e Almeida
(2004). Justamente, as técnicas estatísticas de refinamento dos modelos pela
inclusão de novas variáveis de controle no nível das firmas ou dos trabalhado-
res procuram dar conta dessa problemática.

Finalmente, uma quarta tentativa de justificação teórica pode ser associ-
ada aos chamados modelos de salário-eficiência. Nas quatro tradicionais ver-
sões apresentadas a seguir pode-se verificar os argumentos associados aos mo-
delos de salário-eficiência do mercado de trabalho de inspiração
novo-keynesiana.2

2. Para uma revisão dos modelos do mercado de trabalho da tradição novo-keynesiana ver Perrot (1995) ou Fracalanza (2002).
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Se uma determinada firma, a título de exemplo, fosse detentora de segredos
industriais, ou ainda, se seu treinamento on-the-job fosse mais custoso do que o de
suas concorrentes, seria de seu interesse evitar a rotatividade (turnover) de seus traba-
lhadores, com o recurso do pagamento de salários acima do nível competitivo.

Em uma segunda versão, se uma determinada empresa se utilizasse de
práticas de gestão mais modernas que permitissem ao trabalhador maior
discricionariedade sobre seu ritmo e desempenho no trabalho, provavelmente
seria interessante estimulá-lo com o pagamento de salários acima do nível que
equilibra o mercado competitivo, de forma a evitar os problemas decorrentes
do comportamento oportunista do trabalhador. Nessa vertente conceitua-se
que todo trabalho é penoso e que no cuidado de seus interesses o trabalhador
deseja, tanto quanto possível, tirar o corpo fora, ou seja, reduzir seu nível de
esforço. Portanto, o problema microeconômico presente nesse caso é de risco
moral, pois o comportamento do trabalhador (o agente), após a assinatura dos
contratos, provoca perdas para seu empregador (o principal). Assim, caso o
monitoramento do comportamento do trabalhador seja de difícil
implementação, muito custoso ou contraproducente, as firmas teriam interes-
se, por razões de eficiência produtiva, em pagar salários acima do nível compe-
titivo. O incentivo para a cooperação do trabalhador, nesse caso, é justamente
o diferencial de salário com respeito ao salário competitivo vigente no merca-
do, pois o trabalhador sabe que se for pego trapaceando poderá perder a van-
tagem de um rendimento mais elevado. Conseqüentemente, se todas as firmas
adotassem tal dispositivo o resultado seria a elevação dos salários no mercado
de trabalho com a conseqüente redução do contingente de trabalhadores con-
tratados. Nesse caso, o desemprego passaria a fornecer o estímulo para os tra-
balhadores não trapacearem [ver McDonald e Solow (1981)].

Outra versão da teoria de salário-eficiência sugere que existe um proble-
ma de assimetria de informações a respeito da qualidade (habilidades) dos
trabalhadores contratados. As firmas apenas imperfeitamente conseguiriam
avaliar a real produtividade dos postulantes a um emprego. Na trilha aberta
por Akerlof (1970) esse problema pode produzir um mecanismo de seleção
adversa, se as firmas, incapazes de identificar a qualidade de seus candidatos a
um emprego, resolverem estipular os salários a partir da esperança das produ-
tividades dos trabalhadores presentes em seu mercado de trabalho. Para resol-
ver esse problema, pode ser do interesse das firmas desse mercado pagar salári-
os mais elevados, de modo a atrair a seus processos seletivos indivíduos de
maior qualificação.

Finalmente, a quarta versão apela para resultados de trabalhos sociológi-
cos realizados dentro das firmas. A principal característica dessa classe de mo-
delos, dita de dom e contra dom, reside na importância da lealdade que os
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trabalhadores devem devotar à firma. Para conquistar essa lealdade, as firmas
pagam salários mais altos e, em contrapartida, os trabalhadores dedicam-se
com mais empenho às tarefas, o que implica aumento da produtividade do
trabalho. As tentativas de monitoramento se mostrariam contraproducentes
ao minar o clima de confiança nas relações de trabalho [ver Akerlof (1984)].

Todavia, em todas essas vertentes, faltaria explicar por que as firmas es-
trangeiras teriam interesse em pagar salários acima do nível competitivo e por
que as firmas domésticas não teriam os mesmos incentivos para aumentar os
salários por motivos de eficiência. Na interpretação de Akerlof e Yellen (1986),
uma chave para a explicação dos mercados de trabalhos duais (segmentados
em setor primário e secundário) seria justamente supor que a relação entre
maior salário e maior produtividade (e poderíamos acrescentar, que a relação
entre maior salário e menor rotatividade, ou ainda, maior salário e atenuação
dos mecanismos da seleção adversa) seria relevante em alguns setores e em
outros não. E assim, prosseguem os autores:

For sectors where the efficiency wage hypothesis is relevant – the primary sector – we find
job rationing and voluntary payment by firms of wages in excess of market-clearing; in
the secondary sector, where the wage-productivity relationship is weak or nonexistent, we
should observe fully neoclassical behavior. [Akerlof e Yellen (1986, p.3)].

Embora essas explicações sejam engenhosas, ainda faltaria compreender
por que, afinal, em torno de algumas firmas, mormente as estrangeiras, pode-
ria constituir-se o que se convencionou denominar mercado primário de tra-
balho.3 Em outros termos, indaga-se qual a origem dos diferenciais entre as
firmas domésticas e estrangeiras que teoricamente poderia explicar a diferenci-
ação salarial.

O que se poderia conceber é que as firmas estrangeiras poderiam ser de-
tentoras de ativos específicos, a exemplo dos já mencionados segredos indus-
triais, ou ainda dos métodos de trabalho que exijam maior comprometimento
dos trabalhadores.

Essa interpretação coaduna-se com a concepção pioneira de Hymer (1960),
posteriormente retomada por Dunning (1993) em seu “paradigma eclético”.
Nessa abordagem, as empresas estrangeiras possuem vantagens sobre as em-
presas domésticas que justificam a decisão do investimento direto estrangeiro.
As denominadas “vantagens de propriedade” – patentes, marcas registradas,
know-how, mão-de-obra especializada, entre outros – incluem ativos tangíveis
e intangíveis que permitem às firmas estrangeiras tirar grande proveito das

3. Não significa dizer que concordaríamos com os resultados macroeconômicos dessas teorias que depreendem do pagamento de salários
mais elevados a origem do racionamento da demanda nos mercados de trabalho e, portanto, a razão do desemprego.



294 Tecnologia, Exportação e Emprego

vantagens de localização (custos da mão-de-obra, acesso aos mercados domésti-
cos, recursos naturais etc.) oferecidas pelos países hospedeiros. A posse desses
ativos, muitas vezes reforçada pelo próprio processo de internacionalização, da-
ria às empresas estrangeiras características diferenciadas em relação às empresas
nacionais em termos de tecnologia disponível, fixação de marcas, canais de
comercialização e práticas de gestão, inclusive da força de trabalho. Esse último
aspecto poderia justificar os diferenciais de salários pagos pelas firmas, segundo
a origem do capital, e a criação de segmentações do mercado de trabalho.

Na avaliação de Amitrano (2002) – que faz uma competente revisão da
literatura de segmentação do mercado de trabalho, inclusive das principais
vertentes críticas e das novas teorias de segmentação – a despeito das distintas
perspectivas teórico-metodológicas, as teorias de segmentação do mercado de
trabalho e seus desdobramentos recentes

parecem apontar para um conjunto de elementos indispensáveis para a análise da configu-
ração do mercado de trabalho, sobretudo no que se refere à estrutura de salários. O
processo de determinação dos salários parece depender de quatro elementos constitutivos:
a) do padrão tecnológico vigente; b) da dinâmica da concorrência entendida como um
processo permanente de diferenciação da produção, produtividade e lucratividade entre
e dentro da indústria; c) do padrão de relações sociais no processo de trabalho decorrente
da ação das organizações de trabalhadores, assim como das iniciativas das firmas; d) da
legislação e do conjunto de normas e costumes que constituem a institucionalidade que
cerca o sistema de relações de trabalho. [Amitrano (2002, p. 14)].

Portanto, principalmente com respeito aos três primeiros elementos apon-
tados anteriormente, abre-se uma interessante alternativa de interpretação dos
diferenciais de salários entre as firmas domésticas e estrangeiras. É possível suge-
rir que as “vantagens de propriedade” detidas pelas firmas estrangeiras, na raiz
dos distintos padrões tecnológicos, das atividades de inovação e das formas de
organização do trabalho, podem estimular e reforçar a segmentação do mercado
de trabalho, compondo para as firmas de controle estrangeiro um mercado de
trabalho com características mais próximas dos segmentos primários.

Assim, seria possível conceber que as firmas transnacionais, com maior
densidade em termos do acúmulo de ativos específicos, tenderiam a se con-
centrar no segmento primário do mercado de trabalho caracterizado pelo pa-
gamento de salários mais altos, ocupações de mais alta qualificação e produti-
vidade, presença de mecanismos de progressão na carreira e oferecimento de
treinamento on-the-job.

Por outro lado, a permanência ou não dos diferenciais de salários poderia
ser associada aos efeitos diretos e indiretos da própria presença de empresas
estrangeiras e do IDE nas economias hospedeiras. A análise de Aitken, Harrison
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e Lipsey (1996), por exemplo, assume diretamente que as vantagens de pro-
priedade das empresas estrangeiras poderiam transbordar para as nacionais,
tanto através de efeitos demonstração, quanto através de requisitos mais eleva-
dos de conteúdo técnico de fornecedores locais. Os transbordamentos de
tecnologia e, de maneira mais geral, de conhecimento, poderiam ocasionar
transformações nas firmas locais, com reflexos positivos sobre a produtividade,
o que acabaria por ocasionar elevações nos salários das empresas nacionais.

É importante ressaltar que o efeito demonstração, muitas vezes reforçado
pelo efeito competição induzido pela entrada de concorrentes estrangeiros,
pode ocorrer diretamente nas práticas de gestão de recursos humanos quando,
por exemplo, as empresas nacionais, ao tentar emular os ativos intangíveis
detidos pelas empresas estrangeiras, aumentam a exigência em termos de qua-
lificação de seus trabalhadores, elevando assim a disposição para pagar salários
mais altos. Nesse caso, a tendência seria de eliminação dos diferenciais de
salário entre os dois grupos de empresas ao longo do tempo.

Por outro lado, a permanência de diferenciais de salário entre empresas
nacionais e estrangeiras pode significar que os efeitos de transbordamentos
positivos não estão ocorrendo. Poder-se-ia até mesmo imaginar a existência de
efeitos adversos em alguns setores, notadamente naqueles que apresentam eco-
nomias de escala – a perda de market-share para as empresas estrangeiras aca-
baria por impelir a empresa doméstica em direção a escalas menos eficientes,
com efeitos negativos sobre a produtividade. Outros efeitos adversos poderiam
surgir da tentativa de reação de algumas firmas domésticas mediante a redu-
ção de custos, inclusive de salários, a fim de poderem sobreviver em um ambi-
ente marcado por competição mais acirrada. Ou poderiam surgir do desloca-
mento das empresas nacionais para nichos de mercados com menor valor
agregado, onde o desenvolvimento de ativos intangíveis são menos importan-
tes, ocasionando uma queda nos requisitos de qualificação dos trabalhadores e,
portanto, nos níveis salariais.

3 RESENHA DOS ESTUDOS EMPÍRICOS

Faremos a partir daqui uma breve revisão dos estudos empíricos que procuraram
evidências sobre a influência da origem de capital nos diferenciais de salários e os
efeitos do investimento estrangeiro sobre o salário de empresas locais.

A maior parte dos estudos econométricos foi realizada utilizando-se
modelos OLS com dados das firmas em cross-sections. Os resultados desses
trabalhos empíricos normalmente convergem para a apreciação de expressi-
vos diferenciais de salários entre as empresas domésticas e as estrangeiras,
mesmo com a inclusão de variáveis de controle. Dessa forma, Aikten, Harrison
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e Lipsey (1996), para o México e Venezuela, mas não para os Estados Uni-
dos, também incluídos no estudo; Feliciano e Lipsey (1999), para os Esta-
dos Unidos; Conyon et alii (2002), para o Reino Unido; Lipsey e Sjoholm
(2001), para a Indonésia; e Gorg, Strobl e Walsh (2002), para Gana encon-
traram evidências de que as firmas estrangeiras pagam salários mais elevados
do que as firmas de capital nacional.

Porém, como alerta Martins (2004), o problema de usar um modelo OLS
para testar a relação causal entre a origem do capital e o diferencial de salários,
mesmo com o uso de uma série de controles para as variáveis, é que os resultados
dependem fortemente da pressuposição da ortogonalidade da variável origem
do capital com respeito ao termo de erro aleatório. Significa que mesmo contro-
lando um conjunto expressivo de variáveis, ainda assim as categorias firmas do-
mésticas e firmas estrangeiras podem esconder outras variáveis relevantes não-
observáveis pelo experimentador. Mais importante ainda, como tipicamente as
firmas domésticas e as estrangeiras apresentam características observáveis muito
díspares, por exemplo, em termos do tamanho médio das plantas, a qualidade
das comparações produzidas pelo modelo OLS podem ser viesadas.4

Almeida (2004) argumenta que as evidências dos trabalhos de cross-section,
ao mostrarem que as firmas estrangeiras contratam uma mão-de-obra mais
educada e que pagam maiores salários, não permitem inferir que o investimen-
to direto estrangeiro tem a virtude de ampliar a demanda por trabalhadores
mais educados ou de mais altos salários. O que possivelmente ocorreria é que
o investimento estrangeiro poderia ser guiado por características não-observáveis
das firmas correlacionadas a uma mão-de-obra mais educada e com maiores
rendimentos. Assim, usando dados do período 1991 a 1998, para Portugal, a
autora realizou um estudo de painel com efeitos fixos comparando os dados
das firmas que mudaram de controle, antes e depois da aquisição, controlando
assim parte das características não-observáveis das firmas. Em segundo lugar,
comparando o grupo das firmas adquiridas com o grupo das firmas domésticas
típicas, no período pré-aquisição, e avaliando as diferenças entre as firmas do-
mésticas e estrangeiras, a autora concluiu que as firmas estrangeiras escolhiam
(cherry pick) as firmas nacionais com mão-de-obra mais educada. Nesse senti-
do, as firmas domésticas adquiridas entre 1993 e 1996 possuíam estrutura de
salários e composição da força de trabalho muito similares às do grupo de
firmas estrangeiras. Finalmente, após as aquisições, embora tenha sido possível
constatar aumentos de salários para a maior parte dos grupos educacionais,

4. Nessa mesma linha, Tybout (2000) afirma que as multinacionais normalmente são atraídas para os setores de maior intensidade
tecnológica e, assim, as regressões apresentam um problema de endogeneidade que viesa as análises a respeito da produtividade e
diferenciais de salários entre firmas domésticas e estrangeiras. A inclusão de variáveis de controle poderia minimizar esse viés, porém,
incluir todas as variáveis relevantes seria tarefa impossível.
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esses aumentos eram significativamente menores do que os estimados em es-
tudos de cross-sections.

Outra interessante linha de investigação e que, aliás, serve de inspiração a
este trabalho, é sugerida por Girma e Gorg (2003) com dados para o Reino
Unido e Martins (2004) com dados para Portugal. Esposando o mesmo argu-
mento de Almeida, esses autores também objetivam testar a robustez das aná-
lises estatísticas prévias baseadas em estudos de cross-sections que sugeriam um
prêmio de salário pago pelas firmas de origem estrangeira. Ademais, asseveram
que mais do que um simples resultado estatístico a pesquisa deve buscar esta-
belecer se realmente há uma relação causal entre o investimento direto estran-
geiro e o leque salarial.

Assim, Girma e Gorg (2003) e Martins (2004) desejam elucidar qual o
impacto da aquisição de uma firma sobre a evolução dos salários. A idéia é
comparar o salário que a firma adquirida apresenta, depois da aquisição, com o
salário que ela teria naquele mesmo momento se não houvesse sido adquirida.
Como a obtenção desse último dado é impossível, os autores recorrem à abor-
dagem da propensity score matching. Esta consiste em comparar os estabeleci-
mentos adquiridos com os não-adquiridos para um conjunto de características
relevantes, e estabelecer para cada uma das firmas adquiridas, qual a não-ad-
quirida mais próxima em termos dessas características. Selecionado esse grupo
de controle, o passo seguinte é rodar uma regressão com o salário médio de um
estrato de funcionários – blue collars e white collars, por exemplo – como a
variável dependente, e, como variáveis independentes, um conjunto de variá-
veis de controle e uma (ou mais) dummies para as empresas adquiridas.

Usando esta metodologia, Girma e Gorg (2003) encontraram uma subs-
tancial heterogeneidade nos efeitos sobre os salários no período pós-aquisição,
dependendo da nacionalidade da empresa estrangeira, do setor em que ela atua
e das habilidades médias dos grupos de trabalhadores. De qualquer forma, os
prêmios pagos pelas empresas estrangeiras nessa abordagem eram significativa-
mente menores do que os encontrados nas versões mais simples de cross-sections.

Já Martins (2004) sugere que o prêmio de salário pago pelas firmas estran-
geiras não pode ser interpretado como um impacto causal. Em sua avaliação, os
diferenciais de salários comumente relatados nos estudos econométricos anteriores
são claramente superestimados – por dois motivos: primeiro, a dificuldade de
proceder a comparações fidedignas entre as empresas domésticas e as estrangeiras
e, segundo, em razão da heterogeneidade não-observável entre os trabalhadores.

Quanto aos efeitos da maior presença de empresas estrangeiras sobre o
salário das empresas nacionais, o estudo anteriormente mencionado de Aitken,
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Harrison e Lipsey (1996) mostra que o efeito da maior presença estrangeira
sobre o salário das empresas nacionais foi negativo – embora em magnitude
pequena – na Venezuela, nulo no caso mexicano e positivo apenas nos Estados
Unidos. Isso, de acordo com os autores, indicaria que os efeitos de spillovers
estariam ocorrendo apenas neste último país. Outra evidência que confirmaria
essas informações seria a própria existência de diferenciais de salários nos dois
primeiros casos e a inexistência no caso dos Estados Unidos quando incluídas
todas as variáveis de controle. No caso da Indonésia, para o ano de 1996, o
trabalho de Lipsey e Sjoholm (2001) encontrou evidências de que, além de
pagar salários mais elevados, a maior presença das empresas estrangeira estava
associada a maiores salários para as empresas nacionais.

Finalmente, para o caso brasileiro, embora inexista um estudo desenvol-
vido com o objetivo de verificar explicitamente o prêmio salarial associado à
propriedade estrangeira, esta aparece como variável de controle tanto no tra-
balho de Arbache e De Negri (2004), que buscava identificar diferenciais de
salários inter-industriais, quanto no trabalho de Bahia e Arbache (2005), que
tinha como objetivo verificar diferenciais de salário segundo critérios de de-
sempenho das firmas industriais no Brasil. Em Arbache e De Negri (2004), o
diferencial de salário para as empresas estrangeiras observado para o período
1996 a 1998 foi de 38,3%, enquanto em Bahia e Arbache (2005), para o ano
2000, foi de 21,7%.

Na seção seguinte são apresentados os resultados das estimativas
econométricas produzidas neste trabalho.

4 AVALIAÇÃO EMPÍRICA PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA

4.1 Fontes de Informações e Estatísticas Descritivas

Os dados utilizados neste trabalho e apresentados a seguir foram obtidos a
partir do cruzamento de várias fontes de informações. A primeira delas é a
Pesquisa Industrial Anual (PIA), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), que apresenta um conjunto de informações empresa-
riais para os diversos setores da indústria brasileira. Foram consideradas na
análise apenas as empresas do estrato certo da pesquisa, que inclui firmas com
mais de 30 empregados. A definição da origem do capital da empresa foi
obtida através do cruzamento dos dados do Censo de Capitais Estrangeiros,
realizado pelo Bacen, com os dados da PIA – considera-se estrangeira a empre-
sa com mais de 50% de capital estrangeiro no seu capital total.5

5. Enquanto para o período 2000-2002, a condição de empresa estrangeira foi obtida diretamente do Censo de Capitais Estrangeiros, no
período 1996-1999 foi utilizada uma metodologia de imputação a partir do cruzamento de informações do Censo de Capitais estrangeiros
de 1995 e 2000 com informações sobre mudança de controle existentes na PIA. Para maiores detalhes, ver De Negri (2004)
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Aos dados por empresas foram acrescidos as informações sobre os salários
e sobre características dos trabalhadores (por exemplo, idade, tempo de em-
prego, escolaridade) a partir do cruzamento da PIA com os dados da Relação
Anual de Informações Sociais (Rais) realizada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

Para efeito de maior detalhamento das informações, os trabalhadores fo-
ram separados em dois grupos: os diretamente ligados à produção (POLP) e os
não ligados à produção (PONLP). Essa separação foi realizada considerando
como trabalhadores ligados à produção os grandes grupos de ocupação 7, 8 e
9, e considerando como PONLP os demais grupos.6

Uma análise preliminar da diferença salarial existente entre empresas es-
trangeiras e nacionais, assim como nas características da mão-de-obra empre-
gada e no perfil das próprias empresas pode ser observada na Tabela 1.

Como mostra a tabela, as empresas estrangeiras têm um tamanho médio
bastante superior ao das empresas nacionais, seja em termos de receita total,
seja em termos de pessoas ocupadas. Em termos de receita, as estrangeiras
apresentam uma média que é mais de 14 vezes a receita média do grupo das
empresas nacionais. No caso do pessoal ocupado, as empresas estrangeiras são
em média 5,5 vezes maiores. Além de maiores, as estrangeiras são também
mais produtivas – sua produtividade é 4,9 vezes superior à das nacionais.

As diferenças existentes entre as estrangeiras e nacionais refletem-se tam-
bém nos salários pagos e nas características da mão-de-obra empregada. Con-
siderando em primeiro lugar os trabalhadores não diretamente ligados à pro-
dução, o salário-hora médio das nacionais era de R$ 3,4 contra R$ 10,3 nas
estrangeiras. No caso dos trabalhadores diretamente ligados à produção, o
salário-hora das firmas nacionais era de R$ 2,8 contra R$ 6,7 nas estrangeiras.

Quanto às características dos trabalhadores, em média, os das empresas
estrangeiras apresentam maior nível de educação formal (diferença de 30%
em favor das estrangeiras) e maior tempo no emprego (cerca de 70% maior
nas estrangeiras) nos dois grupos de trabalhadores.

Evidentemente que o prêmio salarial das estrangeiras, observado apenas
através das médias dos dois tipos de empresa, reflete não apenas a influência
da origem de capital sobre a formação de salário, mas também as diferenças
existentes tanto em termos das características das próprias firmas como tam-
bém os distintos perfis da mão-de-obra empregada pelos dois grupos de em-
presas. Para tentar isolar o efeito da propriedade estrangeira dos demais fatores

6. Vale observar que nesse nível de agregação, essa classificação é válida tanto para a CBO 94, usada para os dados do período 1996-2001,
quanto para a CBO 2002, utilizada em 2002.
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que podem influenciar o salário, procedemos, na subseção a seguir, à análise
de um conjunto de testes econométricos.

TABELA 1
MÉDIA DE VARIÁVEIS SELECIONADAS PARA EMPRESAS INDUSTRIAIS NACIONAIS E
ESTRANGEIRAS DA AMOSTRA – 2002

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

4.2 Avaliação do prêmio salarial associado à propriedade estrangeira

4.2.1 Análise de Painel

A primeira técnica econométrica utilizada para confirmar ou não a existência
de prêmios salariais associados à empresa estrangeira foi um modelo de painel.
Utilizou-se o seguinte modelo

ln wit = α + β 1lnprodit + β 2lnpoit + β3lnrotit + β4lnokit + β5lnesc_mit 

+ β6ln i_mit + β7ln i_m2it + β8ln t_empit + β9 uf + 

β10 cnae3 + β11 ano + uit  

onde:

wit = salário-hora médio da empresa i no ano t;

prodit = produtividade do trabalho da empresa i no ano t, medida como
VTI/PO. Espera-se que as empresas mais produtivas tenham maior capacidade
de pagamento de salários mais elevados;

poit = tamanho, medido pelo número de pessoas ocupadas. Busca contro-
lar o efeito do tamanho na empresa sobre os salários, tendo, portanto, sinal
esperado positivo;

rotit = rotatividade da empresa i no ano t, calculada como min{admissôes,
demissões}/estoque de empregados da empresa em 31/12 do ano anterior. O

(1)

 Nacionais Estrangeiras Estrangeiras/nacionais 

Receita total (R$ mil) 15.261,0 217.069,9 14,2 

Pessoal ocupado (PO)  101,8 560,56 5,5 

Produtividade (VTI/PO) (R$ mil) 28,6 142,0 4,9 

PONLP    

Salário-hora (R$) 3,4 10,3 3,0 

Tempo de estudo (anos) 8,6 11,0 1,3 

Tempo de emprego (meses) 37,0 62,6 1,7 

POLP    

Salário-hora (R$) 2,8 6,7 2,4 

Tempo de estudo (anos) 6,9 8,7 1,2 

Tempo de emprego (meses) 39,0 65,5 1,7 
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sinal esperado dessa variável é negativo, uma vez que empresas com menor
nível de rotatividade podem ter maior preocupação com a manutenção de
funcionários em razão, por exemplo, de gastos com treinamento, o que pode-
ria justificar salários mais elevados;

okit = dummy para origem do capital. Essa é a variável de interesse para o
estudo. O coeficiente dessa variável deverá indicar o efeito da propriedade
estrangeira sobre os salários;

esc_mit = média dos anos de estudos dos trabalhadores na empresa i no ano
t. Essa variável teria como objetivo controlar a qualificação formal dos trabalha-
dores. Espera-se que essa variável tenha efeito positivo sobre os salários;

i_mit = idade média dos trabalhadores na empresa i no ano t. A idade é
uma proxy para a experiência acumulada ao longo do tempo de vida do traba-
lhador. Espera-se que a influência dessa variável seja positiva;

i_m2
it = idade média ao quadrado dos trabalhadores da empresa i no ano

t. Essa variável busca captar os efeitos dos ganhos marginais associados ao au-
mento da idade;

t_empit = tempo de emprego médio dos trabalhadores da empresa i no
ano t. Essa variável busca captar os efeitos da experiência dos trabalhadores
dentro da empresa. O sinal esperado é positivo;

uf = dummy para unidade da federação. A inclusão dessa variável tem o
objetivo de controlar diferenças regionais associadas a aspectos como a
sindicalização dos trabalhadores e diferenças de localização que podem afetar
o desempenho das empresas;

cnae3 = dummy para setor cnae a 3 dígitos, incluída para controlar a
influência setorial específica. Espera-se que essa variável também ajude a con-
trolar o grau de sindicalização dos trabalhadores;

ano – dummy para ano.

O modelo foi testado tanto com efeitos aleatórios como com efeitos fixos
para as empresas. No primeiro caso, quando não se consideram os efeitos fixos,
observa-se que todas as variáveis foram significativas a 1%, tanto para o PONLP
quanto para o POLP, e tiveram o sinal esperado (Tabela 2).

Deve-se destacar, entretanto, o elevado coeficiente encontrado para a ida-
de média dos trabalhadores da firma, principalmente para os trabalhadores
ligados diretamente à produção. Esse fato indica que a experiência acumulada
ao longo do tempo tem um peso maior na determinação de salários desses
trabalhadores do que dos trabalhadores ligados às atividades administrativas.
Além disso, o coeficiente negativo da variável idade ao quadrado também é
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maior para o POLP, o que mostra que o efeito marginal negativo também é
maior para esse grupo de trabalhadores. Por outro lado, quando se trata da
influência da escolaridade, os coeficientes são mais elevados para os trabalha-
dores administrativos do que para os diretamente ligados à produção. Ou seja,
na média, a experiência medida através da idade tem um impacto maior do
que a escolaridade, fato que é muito mais acentuado para os trabalhadores
ligados à produção. Já a variável tempo de emprego, embora tenha tido coefi-
ciente positivo, foi bem menor do que as demais variáveis relacionadas às ca-
racterísticas dos trabalhadores.

TABELA 2
EFEITOS DA PROPRIEDADE ESTRANGEIRA SOBRE SALÁRIOS – RESULTADOS DO
MODELO DE PAINEL COM EFEITOS ALEATÓRIOS E FIXOS

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Obs.: Dummies de tempo, setor e UF não reportadas.

Quanto às características das firmas, o coeficiente para a produtividade,
embora não muito elevado, revelou-se mais importante para o POLP. Para esse
grupo de trabalhadores, um aumento de 1% na produtividade acarretaria au-
mento de 0,14% nos salários. Quanto ao tamanho das firmas, os coeficientes
indicam que o aumento do tamanho tem maior impacto no grupo PONLP do
que para o POLP.

Por fim, quanto à variável de interesse, observa-se um prêmio salarial de
34% para as multinacionais no caso do PONLP e de 21,6% para o POLP.

 Efeitos aleatórios Efeitos fixos 

 PONLP POLP PONLP POLP 

Variável Coef. Desvio- 
padrão Coef. Desvio-

padrão Coef. Desvio-
padrão Coef. Desvio-

padrão 

Produtividade 0,017*** 0,000 0,145*** 0,000 0,003*** 0,000 0,003*** 0,006 

PO 0,106*** 0,001 0,072*** 0,002 0,020*** 0,001 0,011*** 0,001 

Rotatividade -0,005*** 0,000 -0,007*** 0,000 -0,005*** 0,000 -0,003*** 0,000 

Multis 0,298*** 0,006 0,196*** 0,005 0,016** 0,007 n.s. 0,007 

Estudo 0,273*** 0,003 0,129*** 0,002 0,164*** 0,003 0,060*** 0,003 

Idade 0,967*** 0,801 3,601*** 0,152 1,002*** 0,081 2,803*** 0,186 

Idade 2 -0,014*** 0,011 -0,430*** 0,021 -0,037*** 0,012 -0,334*** 0,026 

Tempo de 
emprego 0,088*** 0,001 0,075*** 0,001 0,073*** 0,002 0,075*** 0,002 

N 53.562 52.926 53.562 52.926 

R2 0,665 0,6341 (within) 0,127 (within) 0,077 

 Wald =109.306 Wald = 94.717 F = 121,13 F = 69,79 

 Hausman = 12.503*** Hausman= 9.068***     
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Esses valores confirmam os resultados que indicam que a propriedade estran-
geira é um fator muito relevante para explicar a magnitude dos salários. Em
termos comparativos, o valor encontrado é maior do que o verificado no estu-
do de Lipsey e Sjöholm (2001) utilizando OLS para a Indonésia. Nesse estu-
do, o prêmio salarial para os trabalhadores administrativos foi de 22% e de
12% para os trabalhadores ligados à produção. No caso do Brasil, o diferencial
de salário calculado por Arbache e De Negri (2004), para o total de trabalha-
dores para o período 1996 a 1998, foi de 38,3%. E o encontrado por Bahia e
Arbache (2005) por OLS para o ano 2000, foi de 21,7%, também para o
conjunto de trabalhadores.

Considerando as estimativas com efeitos fixos, é possível verificar em ge-
ral uma redução das elasticidades observadas. Pelo fato de controlar os efeitos
individuais associados a características não-observáveis no modelo e deixar de
considerar as diferenças entre as firmas dentro de um determinado ano, a
estimativa de efeitos fixos tende a isolar de maneira mais eficiente a influência
das variáveis explicativas, o que resultou em redução do coeficiente para a
maior parte das variáveis. Além disso, o teste de Hausmann não permitiu
rejeitar a hipótese de que o termo de erro estava correlacionado com os demais
regressores no modelo de efeitos aleatórios.

No caso da origem do capital, sobretudo, ocorrem as mudanças mais drás-
ticas. No caso do grupo de trabalhadores ligados à produção, o parâmetro pas-
sou a ser não-significativo. Já no caso do grupo PONLP, o prêmio salarial passou
a ser de apenas 1,6%.

Por um lado, pode-se argumentar que ao não controlar efeitos individuais
não incorporados no modelo, como estratégias específicas de recursos humanos
das empresas, o modelo de efeitos aleatórios estaria superestimando os efeitos
das multinacionais. Além disso, ao incorporar a variabilidade entre as firmas no
modelo de efeitos aleatórios, a maior homogeneidade do grupo das estrangeiras,
comparada ao grupo muito maior e mais heterogêneo das nacionais, poderia
também superestimar o efeito da propriedade estrangeira. Teoricamente, a in-
clusão do efeito fixo poderia corrigir esse problema. Entretanto, como a origem
do capital é uma variável binária, a interpretação da origem de capital passa a ser
na verdade a mudança na origem de capital, no período considerado. Ou seja,
trata-se de verificar como a mudança de propriedade afeta os salários dos dois
grupos. Nesse caso, pode-se afirmar que o modelo de efeitos fixos subestima o
efeito da propriedade estrangeira, uma vez que as empresas que permaneceram
estrangeiras ao longo de todo o período deixam de ser consideradas.
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Nos dois casos, deve-se adicionar ainda o fato de que a comparação entre
empresas nacionais e estrangeiras é difícil, devido à heterogeneidade entre os
grupos. Como apontado na literatura sobre o tema, a grande diferença exis-
tente entre os regressores verificados para empresas nacionais e estrangeiras
dificulta a análise da variável de interesse, razão pela qual, tentamos contornar
esse problema utilizando a técnica de propensity score matching, descrita na
subseção seguinte.

4.2.2  Propensity score matching e diferenças em diferenças

Para tratar de maneira adequada a questão da heterogeneidade entre os gru-
pos, utilizou-se a técnica de propensity score matching, combinada com o mo-
delo de diferenças em diferenças. Essa técnica se mostra apropriada para esse
trabalho porque permite verificar de maneira mais apurada o efeito da propri-
edade estrangeira sobre os salários, através da obtenção de um grupo de com-
paração adequado. A forma ideal de inferência causal seria verificar a evolução
dos salários nas empresas que foram adquiridas por empresas estrangeiras e
compará-las com os salários nessas mesmas empresas, caso elas não tivessem
mudado de origem de capital controlador. Evidentemente a comparação com
o contrafactual é impossível, mas pode-se chegar a uma aproximação válida a
partir da construção de um grupo de controle apropriado.

A técnica de propensity score matching permite justamente selecionar um
grupo de empresas que permaneceram nacionais (grupo de controle), mas
com um conjunto de características iniciais similares ao das empresas que pas-
saram a ser estrangeiras (grupo de tratamento). Para realizar o matching, calcu-
lamos o escore de propensão a partir de um modelo probit que assume a proba-
bilidade de uma firma doméstica ser adquirida por uma empresa estrangeira
de acordo com suas características: tamanho, produtividade, salário-hora mé-
dio, tempo de estudo médio dos trabalhadores, idade média dos trabalhado-
res e dummies de setor e unidade da federação, conforme o modelo a seguir:

                                                                                                    (2)

A cada firma pertencente ao conjunto de firmas que eram nacionais em
1996 e que foram adquiridas por empresas estrangeiras entre 1997 e 1999, que
compõem o grupo de tratamento, foi selecionada uma firma nacional em 1996
e que permaneceu com capital nacional no período em questão. A comparação
dos salários desses dois grupos de firmas ao longo do tempo permite verificar de
maneira mais controlada o efeito decorrente da propriedade estrangeira.

Observando-se os Gráficos 1 e 2 é possível constatar a evolução dos salá-
rios dos dois grupos de trabalhadores para os dois grupos de firma, ao longo

P(Adqit =1) = F(prodit-1, poit-1, wit-1, t_estit-1, i_mit-1, uf, cnae)
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do período 1996-2002. Em primeiro lugar, chama atenção o fato de que, em
termos reais, não há uma tendência constante de aumento salarial, mesmo
considerando o aumento de escolaridade média observada nos dois grupos de
empresas, para as duas classes de trabalhadores.

Comparando separadamente e observando em primeiro lugar os traba-
lhadores não-ligados à produção (Gráfico 1), é possível verificar que a partir de
1997, quando as firmas nacionais passam a ser adquiridas, a distância entre as
duas linhas do gráfico aumenta continuamente até 2001, reduzindo-se um
pouco em 2002. Evidencia-se, portanto, a partir do gráfico, um efeito positivo
da propriedade estrangeira sobre os salários desse grupo de trabalhadores.

GRÁFICO 1
EVOLUÇÃO DO SALÁRIO-HORA DE EMPRESAS NACIONAIS E EMPRESAS ADQUIRIDAS
POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS – AMOSTRA DE MATCHED PAIRS - PONLP

Fonte: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
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GRÁFICO 2
EVOLUÇÃO DO SALÁRIO-HORA DE EMPRESAS NACIONAIS E EMPRESAS ADQUIRIDAS
POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS – AMOSTRA DE MATCHED PAIRS - POLP

Fonte: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Considerando os trabalhadores ligados à produção, embora também se
possa observar a diferenciação salarial, ela é muito menos acentuada, inclusive
com uma redução pontual da diferença em 1998 (Gráfico 2).

Para controlar os demais efeitos que poderiam influir na determinação
dos salários das firmas analisadas, optamos por estimar o efeito da propriedade
estrangeira através do método de diferenças em diferenças. Esse método busca
comparar a mudança em uma variável de interesse em função da ocorrência de
tratamento (no nosso estudo, a aquisição por uma empresa estrangeira) com a
mudança na mesma variável em um grupo que não sofreu tratamento. A estru-
tura em painel dos dados permite estimar o modelo diretamente usando a
seguinte especificação:

∆wit, t-1 = α + β1Eit-1 + β2Tit-1 + β3Adquiridait                                                                        
                          (3)

A variável dependente é a diferença entre os logaritmos dos salários entre os
períodos 1996 (t) e 2000 (t-1).7 Vale observar que, por trabalhar com diferen-

7. A variação entre o ano 2000 e 1996 inclui, portanto, os efeitos de três anos para as empresas adquiridas em 1997, de dois anos para
as empresas adquiridas em 1998 e um ano para as adquiridas em 1999.

Salário ho
ra (R$)

Salá
rio hora (R

$)

S
al

ár
io

 h
or

a 
(R

$)



307Diferenciais de Salário entre Empresas Domésticas e Estrangeiras na Indústria Brasileira

ças, possíveis efeitos não-observáveis ficam controlados. Além da dummy de tra-
tamento, que assume valor 1 se a empresa pertence ao grupo de empresas adqui-
ridas, foram incluídas as mesmas variáveis de controle por firma associadas às
características das empresas (E) e dos trabalhadores (T) utilizadas no modelo 1.

Os resultados mostrados na Tabela 2 indicam que a aquisição por uma
empresa estrangeira não provoca efeito estatisticamente significativo sobre a
variação de salários. Apesar de os gráficos mostrados anteriormente apontarem
uma evolução diferenciada para os salários, estes não se devem ao efeito da
mudança de propriedade do capital.

TABELA 3
EFEITOS DA AQUISIÇÃO POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS SOBRE A VARIAÇÃO DOS
SALÁRIOS NA AMOSTRA DE MATCHED PAIRS

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.

Obs.: Dummies de setor e UF não reportados.

Esses dados indicam que, apesar de as empresas adquiridas por estrangei-
ros apresentarem uma média salarial maior, o processo de aquisição em si não
tem efeitos significativos sobre as mudanças de salário, seja do pessoal ligado à
produção, seja do pessoal administrativo.

Ou seja, o efeito da mudança de propriedade, que no modelo de painel
com efeitos fixos para todas as empresas, tinha se apresentado ligeiramente
positivo e significativo apenas para o pessoal não ligado à produção, deixa de

PONLP POLP 
Variável 

Coef. Desvio-padrão Coef. Desvio-
padrão 

Produtividade 0,65*** 0,01 0,046* 0,01 

PO n.s. 0,02 n.s. 0,02 

Rotatividade -0,052* 0,02 -0,051** 0,02 

Adquiridas n.s. 0,05 n.s. 0,05 

Estudo 1,38*** 0,12 0,8*** 0,12 

Idade n.s. 11,2 37,2*** 8,80 

Idade 2 n.s. 1,61 -5,1*** 1,25 

Tempo de emprego 0,153** 0,07 n.s. 0,05 

R2 0,299  0,229  

N 1124  1124  

F 28,75  18,64  
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existir quando se considera um grupo de controle com características seme-
lhantes em termos de tamanho, produtividade e características dos trabalha-
dores empregados.

Mesmo que para as empresas adquiridas a evolução dos salários não tenha
sido diferenciada em relação às empresas nacionais, é possível indagar se o
aumento da presença de empresas estrangeiras, tanto através de aquisições
como de investimentos do tipo greenfield, teve algum efeito indireto sobre os
salários das empresas nacionais, por exemplo através de efeitos de transborda-
mentos, como discutido na Seção 2.

4.3 Impactos da maior presença de empresas estrangeiras sobre os salários
das empresas nacionais

Passamos a investigar a partir daqui a influência do investimento estrangeiro
sobre o nível de salário das empresas nacionais. Embora a propriedade estran-
geira tenha tido efeitos diretos limitados sobre as empresas que passam ao
controle estrangeiro no caso de aquisições, é possível que ocorram outros efei-
tos indiretos sobre as empresas nacionais.

Na linha proposta por Aitken, Harrison e Lipsey(1996), a ausência de
diferenciais de salários ou a sua redução ao longo do tempo poderia estar asso-
ciada à difusão de práticas de gestão de mão-de-obra utilizadas pelas
multinacionais para as firmas nacionais.

Para verificar esses efeitos indiretos da presença estrangeira sobre as fir-
mas nacionais, utilizamos um novo modelo, dessa vez apenas para as empresas
nacionais, acrescentando uma variável que capta a participação estrangeira no
valor adicionado de cada setor cnae a 3 dígitos. Um coeficiente positivo para
essa variável indicaria efeitos líquidos positivos da maior presença estrangeira
sobre o salário das nacionais.

Os resultados são mostrados na Tabela 4. No modelo de efeitos aleatóri-
os, embora significativo, o valor dos coeficientes para os dois grupos de traba-
lhadores é bastante baixo. Quando se incluem efeitos fixos por firma, para o
PONLP o coeficiente passa a ser não-significativo, enquanto que para o POLP,
o coeficiente passa a ser ainda mais reduzido.

Esses resultados levam à conclusão de que o resultado líquido dos efeitos
indiretos da maior presença estrangeira na indústria brasileira sobre os salários
das empresas nacionais é próximo de 0.
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TABELA 4
EFEITO DA PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA SOBRE O SALÁRIO DAS EMPRESAS
NACIONAIS – RESULTADOS DO MODELO ECONOMÉTRICO

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.
Obs.: Dummies de tempo, e UF não reportados.

Não significa necessariamente que a maior penetração do investimento
estrangeiro não tenha tido impacto sobre as firmas nacionais, mas apenas que
o seu impacto líquido foi nulo. Por exemplo, pode ter havido efeitos positivos
associados à difusão de práticas semelhantes aos das empresas multinacionais,
mas que podem ter sido contrabalançados por efeitos negativos, tais como o
deslocamento das empresas nacionais para segmentos produtivos menos no-
bres, com menor necessidade de trabalhadores qualificados, ou efeitos associ-
ados à perda de escala.8

5 CONCLUSÕES

Ao contrário de estudos anteriores que apontavam para um diferencial de salá-
rio bastante elevado para as empresas estrangeiras, as evidências empíricas en-
contradas neste trabalho apontam para um efeito da propriedade estrangeira
sobre o nível de salários bastante limitado.

8. O trabalho realizado por Gonçalves (2003) sobre transbordamentos de produtividade evidencia que, de fato, ambos os efeitos ocorreram,
dependendo do tipo de empresa analisada. Para as empresas nacionais mais produtivas, predominou o efeito de perda de market-share,
resultando em efeitos negativos. Por outro lado, os efeitos positivos foram recebidos pelas empresas menos sujeitas à competição direta
das multinacionais. No mesmo sentido, o trabalho de Araújo (2005) sobre transbordamentos de atividades de P&D também aponta para
efeitos diferentes, de acordo com o tipo de estratégia tecnológica e o padrão de desempenho das firmas nacionais.

Aleatórios Fixos 

PONLP POLP PONLP POLP Variável 

Coef. Desvio-
padrão Coef. Desvio-

padrão Coef. Desvio-
padrão Coef. Desvio-

padrão 

Produtividade 0,019*** 0,004 0,0163*** 0,004 0,003*** 0,000 0,001*** 0,000 

PO 0,100*** 0,001 0,065*** 0,001 0,017*** 0,001 0,006*** 0,001 

Rotatividade -0,003*** 0,003 -0,009*** 0,025 -0,005*** 0,002 -0,003*** 0,033 

Part. 
estrangeira 0,012*** 0,000 0,004*** 0,000 n.s. 0,001 0,001*** 0,000 

Estudo 0,282*** 0,002 0,142*** 0,002 0,015*** 0,003 0,072*** 0,002 

Idade 1,428*** 0,077 4,147*** 0,116 1,277*** 0,078 3,694*** 0,134 

Idade 2 -0,090*** 0,011 -0,514*** 0,016 -0,084*** 0,011 -0,469*** 0,019 

Tempo de 
emprego 0,084*** 0,001 0,089*** 0,001 0,065*** 0,0017 0,078*** 0,0016 

R2 0,549 0,053 (Within) 0,113 (Within) 0,069 

 Wald = 74.417 Wald = 56.465 F =403,8 F =223,6 

N 51.948 51.632 51.948 51.632 

 Hausman = 24.260 Hausman = 14.664     

 



310 Tecnologia, Exportação e Emprego

Os resultados do modelo de painel sugerem que apesar de as empresas
estrangeiras terem uma média salarial bastante superior ao das firmas nacionais,
essas diferenças não estão associadas diretamente à origem do capital, mas sim a
outras características não-observáveis das firmas. No modelo de painel de efeitos
fixos, o prêmio de salário das estrangeiras foi estatisticamente significativo ape-
nas para o pessoal administrativo e em um patamar bastante reduzido.

A seguir, para obter um tratamento da questão da heterogeneidade entre
as empresas domésticas e estrangeiras, foi utilizada a técnica de propensity score
matching combinada com o modelo de diferenças em diferenças. Conforme se
argumentou, essa técnica se mostra apropriada para os fins deste trabalho,
pois permite verificar de maneira mais adequada o efeito da propriedade es-
trangeira sobre os salários, através da obtenção de um grupo de controle. Os
resultados obtidos apontam que o processo de aquisição não produziu efeitos
significativos sobre os salários, quer do pessoal ligado à produção, quer do
pessoal administrativo. Ou seja, não foram encontradas evidências de que a
mudança de propriedade tenha provocado alterações salariais em comparação
a um grupo de controle de firmas domésticas com características semelhantes
ao das firmas adquiridas.

Embora os resultados deste trabalho indiquem que a propriedade estran-
geira produziu efeitos diretos limitados sobre as empresas adquiridas, ainda
seria possível conjeturar a ocorrência de outros efeitos indiretos sobre as em-
presas nacionais. Nesse sentido, a ausência de diferenciais de salários poderia
estar associada à difusão de práticas de gestão de mão-de-obra utilizadas pelas
multinacionais para as firmas nacionais.

Para observar a magnitude desses efeitos indiretos da presença estrangeira
sobre as firmas nacionais, construiu-se um novo modelo, dessa vez apenas para
as empresas nacionais, acrescentando-se uma variável que captava a participa-
ção estrangeira no valor adicionado de cada setor. O resultado mais geral desse
modelo de transbordamento mostrou que o processo recente de expansão das
empresas estrangeiras teve efeitos bastante modestos sobre os salários das em-
presas nacionais do mesmo setor. No modelo de efeitos fixos, apenas o salário
do pessoal ligado à produção foi significativo, em um patamar bastante baixo.

Em termos de política, os resultados encontrados sugerem ser um argu-
mento equivocado assumir, sem maiores qualificações, que a atração de inves-
timento direto poderia resultar em padrões mais elevados de remuneração
para a economia doméstica.
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Tão importante quanto a atração de investimentos seria verificar de que
maneira os efeitos positivos da maior presença estrangeira poderiam ser
maximizados, assim como reduzir os seus efeitos adversos. Entender de ma-
neira mais detalhada quais os canais pelos quais ocorrem os spillovers positivos
e negativos, assim como as características das empresas nacionais que as tor-
nam mais sujeitas aos dois tipos de efeitos, são aspectos que merecem ser in-
vestigados de maneira mais sistemática em trabalhos de pesquisa futuros.
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CAPÍTULO 11

TECNOLOGIA E A DEMANDA POR QUALIFICAÇÃO NA INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Bruno Cara Giovannetti
Naércio Aquino Menezes-Filho

1 INTRODUÇÃO

Nas três últimas décadas o mercado de trabalho nos países desenvolvidos vem
sofrendo severas modificações, seja através de variações nos diferenciais de salá-
rios entre níveis de educação, seja via alterações nos níveis de emprego. Nos
países onde a regulamentação trabalhista é menor, Estados Unidos e Reino
Unido, por exemplo, tais modificações têm-se dado mais especificamente so-
bre os salários. Por outro lado, onde o mercado de trabalho é mais regulamen-
tado, ou seja, na Europa Continental, tem-se testemunhado maiores mudan-
ças no emprego. Nos Estados Unidos, o prêmio pelo nível superior – o salário
médio de um trabalhador com nível superior completo relativo ao salário mé-
dio de um trabalhador com segundo grau completo – cresceu 25% entre
1979 e 1995 [Acemoglu (2002)]. Já em países como Alemanha, França e
Espanha, o desemprego vem se tornando foco constante de preocupações. Desse
modo, a busca por explicações para tais fenômenos tem sido mote para diver-
sas publicações nesses países.

 Dentro desse debate, duas explicações alternativas emergem com mais
popularidade, ambas apontando variações na demanda relativa por qualifica-
ção como uma importante dinâmica a ser investigada para a compreensão de
tais fenômenos. No entanto, essas duas correntes são diferenciadas pelos diag-
nósticos sobre as causas desses deslocamentos: enquanto uma os atribui ao
maior contato comercial dos países industrializados com os do Terceiro Mun-
do, a outra os relaciona a choques tecnológicos.

A primeira é baseada teoricamente no modelo de Heckscher-Ohlin. Se-
gundo ele, em um ambiente de trocas comerciais entre países, cada país deve
especializar-se em produtos intensivos no fator de produção que possui em
maior abundância. Assim, na medida em que se expande o contato comercial
entre países industrializados (relativamente abundantes em mão-de-obra qua-
lificada) e países do Terceiro Mundo, a produção de produtos intensivos em
mão-de-obra qualificada deveria aumentar nos primeiros, fazendo com que a
demanda relativa por esse insumo também aumentasse nesses países.
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Já a segunda explicação baseia-se no padrão tecnológico dos últimos anos,
quando ocorreram eventos como a entrada de computadores nos locais de traba-
lho, o desenvolvimento de novas tecnologias para bens de capitais e intermedi-
ários, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação etc. A suposição é
a de que esses choques tecnológicos aumentam a produtividade relativa do tra-
balhador qualificado (razão entre a produtividade do trabalhador qualificado e a
do não-qualificado) o que, sob determinadas condições de substitutibilidade
entre os dois tipos de trabalhadores (que serão vistas à frente), faz com que a
demanda relativa por trabalhadores qualificados também aumente.

Atingida certa maturidade desse debate com relação aos países desenvol-
vidos, já é possível reconhecer alguns resultados. Os estudos, em sua maioria,
têm convergido para a seguinte conclusão: o aumento da demanda relativa por
trabalhadores qualificados é o grande movimento que conduz a tais aconteci-
mentos, e esse aumento pode ser explicado, em grande parte, por choques
tecnológicos que aumentaram a produtividade relativa dos trabalhadores qua-
lificados, o que se convencionou chamar de mudanças tecnológicas enviesadas
para a qualificação [Arbache e Corseuil (2000)].

Trazendo o olhar para o Brasil, deparamo-nos com um cenário, no míni-
mo, curioso. Durante a década de 1990, sofremos mudanças tanto no que diz
respeito aos salários relativos por nível de qualificação, quanto com relação às
medidas nacionais de desemprego. Quanto às primeiras, por exemplo, o prê-
mio por se adentrar o terceiro grau – o salário médio de um trabalhador com
no mínimo superior incompleto relativo ao salário médio de um trabalhador
com no máximo segundo grau completo – subiu 25% apenas entre 1990 e
1999 [Menezes-Filho (2001)]. No tocante às segundas, a Pesquisa Mensal de
Emprego (PME/IBGE) aponta um taxa de desemprego de 3,56% em janeiro
de 1990 e de 8,54% no mesmo mês de 1999. Para o período até 2003, embo-
ra a oferta de mão-de-obra qualificada tenha aumentado significativamente, o
prêmio por qualificação sofreu apenas uma ligeira queda.1 Tais indícios apon-
tam para a importância de se compreender a dinâmica da demanda relativa
por qualificação no Brasil.

As evidências sobre o assunto para o Brasil são bastante preliminares,
apesar de estarem crescendo rapidamente. Menezes-Filho e Rodrigues Jr.
(2003) elaboraram, até agora, o principal estudo sobre a questão. Nele, utili-
zando dados agregados, os autores argumentam que a demanda relativa por
trabalhadores qualificados aumentou na indústria no período de 1989 a 1997;
mostram que os choques tecnológicos ocorridos no período têm poder de ex-

1. Estatísticas descritivas serão apresentadas ao longo do trabalho.
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plicação sobre tal aumento, utilizando para isso intensidade em P&D dos
setores da indústria como proxy para progressos tecnológicos. Além disso, atra-
vés de uma análise descritiva dos dados agregados por setores da indústria,
colocam em dúvida a tese de que mudanças na composição do emprego vie-
ram do fato de que cada país, quando sai do regime autárquico, especializa-se
em produtos intensivos no fator de produção que possui em maior abundân-
cia, relativamente ao resto do mundo (justificativa baseada no modelo de
Heckscher-Ohlin). Giovannetti e Menezes-Filho (2006) também entram nesse
debate, apresentando evidências de que durante anos entre 1990 e 1998 as
variações nas tarifas sobre insumos importados produziram choques tecnológicos
que deslocaram para cima a demanda relativa por qualificação.

Assim, o que se pretende fazer neste capítulo é dar continuidade à dis-
cussão sobre salários relativos por qualificação no Brasil, focando-se no estudo
do comportamento da demanda relativa por qualificação na indústria brasilei-
ra, testando-se a hipótese baseada na idéia de mudanças tecnológicas enviesadas
para a qualificação. O trabalho tratará do período que vai de 1996 a 2003,
lançando mão de variáveis diretas de utilização e desenvolvimento de tecnologia,
como participação de insumos importados nos processos produtivos das fir-
mas, investimento em P&D, registro de patentes por parte das firmas e variá-
veis qualitativas – por exemplo, se a firma é exportadora ou não e se inova em
processos ou em produtos. Tentar-se-á aqui avançar na compreensão dos fato-
res que determinam a demanda por trabalhadores qualificados na indústria,
através da utilização de um banco de dados inédito.

Objetivamente, três características inovadoras aqui presentes merecem
destaque. Neste estudo, a base de dados a ser utilizada chega até ao nível
máximo de desagregação, qual seja, o de firma, trazendo a interseção de quatro
bancos distintos (Rais, PIA, Pintec, Secex e Marcas e Patentes).2 Vale já desta-
car que durante o trabalho serão utilizadas duas medidas alternativas de qua-
lificação: educação e ocupação do trabalhador. Por último, quando utilizada a
variável educação, os trabalhadores serão separados em três grupos de qualifi-
cação distintos, fato esse que aproxima das características da realidade brasilei-
ra a metodologia internacional a ser aqui empregada.3

Para tanto, toma-se por base a metodologia econométrica desenvolvida
por Machin, Ryan e Van Reenen (1996) a qual gerou uma série de artigos
correlatos, entre eles os de Johnson et alii (1999) e de Chennells e Van Reenen

2. A base de dados será detalhada no decorrer do trabalho.

3. Como bem afirmaram Fernandes e Menezes-Filho (2002), a divisão dos trabalhadores em apenas dois grupos de qualificação pode ser
“demasiadamente restritiva para analisar o mercado de trabalho de países em desenvolvimento”. Isso ocorre já que a variância de
escolaridade no grupo de não-qualificados, caso haja apenas dois grupos, é muito grande nesses países.
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(1999), aplicados a países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) e o de Menezes-Filho e Rodrigues Jr. (2003) há
pouco mencionado.

As seções seguintes organizam-se da seguinte forma. A Seção 2 apresenta
a hipótese de choques tecnológicos enviesados para a qualificação. A Seção 3
faz a apresentação e algumas análises descritivas do banco de dados. A Seção 4
aborda econometricamente o problema, verificando evidências do impacto das
medidas de tecnologia sobre a demanda relativa por qualificação. A Seção 5,
por sua vez, conclui o trabalho.

2 A HIPÓTESE DOS CHOQUES TECNOLÓGICOS ENVIESADOS PARA A QUALIFICAÇÃO

Seguindo de perto a formalização apresentada por Acemoglu (2002), é pos-
sível ilustrar a hipótese de choques tecnológicos enviesados para qualificação
da seguinte maneira: seja uma função de produção agregada Cobb-Douglas,
com o argumento relativo ao trabalho sendo composto de outra função, des-
sa vez uma CES (Elasticidade de Substituição Constante). Trabalhadores são
divididos em qualificados e não-qualificados, onde todos são neutros ao ris-
co (portanto maximizam o valor presente da renda advinda do salário) e
ofertam trabalho de maneira inelástica. Suponha-se ainda que o mercado de
trabalho seja competitivo.

Temos, assim, a seguinte função de produção:

Θ ( , , , , ρ)                                 N QY K L N Q A A= ϕ
                                                       (1)

onde: K é a quantidade de capital.

N é a quantidade de trabalhadores não-qualificados.

Q é a quantidade de trabalhadores qualificados.

AN é a produtividade média de um trabalhador não qualificado.

AQ é a produtividade média de um trabalhador qualificado.

L(.) é uma função trabalho da seguinte forma:

( ) ( )
1/

( ) N QL A N A Q ⋅ = +
 

ρρρ
                                                       (2)

Aplicando (2) em (1) tem-se a função de produção em sua forma final:

 ( ) ( )
/ρρρ1 ϕ

N QY K A N A Q
Θ
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- 
                                                  (3)
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A partir daí, a função custo sai da maneira usual, onde wN é o salário
médio de um trabalhador não-qualificado e wQ é o salário médio de um traba-
lhador qualificado:

          
,,

qn
QNK

QwNwKrMin ++

( ) ( )
/

1 ϕ 0N Qsa K A N A Q y
Θ

−  + − =
                                                      (4)

Onde, as condições de primeira ordem levam à demanda relativa por
trabalho qualificado:

1
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Q

                                                                    (5)

Tem-se também a elasticidade de substituição entre trabalhadores quali-
ficados e não-qualificados:
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Substituindo (6) em (5), e tomando logaritmos, chega-se à forma final
da equação de demanda relativa por qualificação:
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                                       (7)

Da equação (7) dois resultados são importantes: a) a demanda relativa
por qualificação é negativamente correlacionada ao prêmio por qualificação; e
b) choques positivos na produtividade relativa dos trabalhadores qualificados
podem deslocar, para cima ou para baixo, a demanda relativa por qualificação,
a depender da elasticidade de substituição entre trabalhadores qualificados e
não-qualificados.

Sobre o primeiro, esse é o efeito substituição usual, segundo o qual para
um dado viés tecnológico para qualificação, capturado pelo termo AQ/AN, a
curva de demanda relativa por qualificação é negativamente inclinada, com
elasticidade 1/σ. Intuitivamente, um aumento em Q/N gera dois tipos distin-
tos de substituição. Primeiramente, se ambos os tipos de trabalhadores pro-
duzem o mesmo bem final, realizando entretanto tarefas distintas, um au-
mento no número de trabalhadores qualificados necessariamente levará à
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situação onde trabalhadores qualificados irão realizar tarefas antes restritas a
trabalhadores não-qualificados. Caso cada grupo de trabalhadores produza bens
diferentes, o efeito de um incremento na razão Q/N conduzirá a uma substi-
tuição no consumo de bens produzidos por trabalhadores não-qualificados
por bens produzidos por trabalhadores qualificados. Em ambos os casos, têm-
se, ao final, uma queda no prêmio por qualificação.

Com relação ao segundo ponto (o efeito na demanda dado por uma alte-
ração na produtividade relativa entre trabalhadores qualificados e não-qualifi-
cados), caso eles sejam complementares brutos – σ ∈ [0;1) – aumentos na
produtividade relativa entre eles (aumento em AQ/AN) diminuem a demanda
relativa. Caso sejam substitutos brutos – σ ∈ (1; ∞) – a relação entre choques
na produtividade relativa e deslocamentos na demanda relativa é contrária, ou
seja, positiva. Vale notar, aqui, que quando σ → 0, as isoquantas para traba-
lhadores qualificados e não-qualificados são Leontieffs; quando σ → ∞, os dois
tipos de trabalhadores são substitutos perfeitos; e, quando σ → 1, a função de
produção tende à forma funcional de uma Cobb-Douglas. Deste modo, fica
mais clara a razão pela qual choques na produtividade relativa têm impactos
diferentes na demanda relativa, em função de s (basta tomar como exemplo o
caso extremo de σ → 0, onde os grupos de qualificação são complementares
perfeitos e, desse modo, a demanda pelos insumos AQQ e ANN – equação (2)
– se dá em proporções fixas; assim, se AQ sobe, Q deve diminuir para a propor-
ção AQQ/ANN se manter constante).

 Como observa Acemoglu (2002), o parâmetro de elasticidade de substi-
tuição é de difícil cálculo, já que ele combina as elasticidades de substituição
dentro e entre as unidades de produção. No entanto, há um razoável número
de estimações utilizando dados agregados, que apresentam resultados relativa-
mente convergentes (pelo menos ao que se refere à classificação da
substitutibilidade entre os dois grupos), dado que a grande maioria dos traba-
lhos infere que o parâmetro pertença ao intervalo (1,2).4

Posto isso, segue a definição. Mudanças tecnológicas enviesadas para a
qualificação são aquelas que aumentam a produtividade relativa do grupo de
trabalhadores qualificados, em uma situação em que trabalhadores qualifica-
dos e não-qualificados possuem elasticidade de substituição entre si maior do
que um, ocasionando assim um aumento na demanda relativa por qualifica-
ção. Graficamente, ter-se-ia o desenho da Figura 1.

4. Veja o estudo de Freeman (1986) para detalhes.
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FIGURA 1
MUDANÇAS TECNOLÓGICAS ENVIESADAS PARA A QUALIFICAÇÃO

Na estática comparativa ilustrada na Figura 1, o equilíbrio inicial entre as
variáveis Q/N e prêmio por qualificação é o par (a, b). Com o deslocamento da
oferta e demanda relativa por qualificação, este último dado pelo aumento na
produtividade relativa dos trabalhadores qualificados, o equilíbrio final se tor-
na o par (c, d).

Vale destacar aqui a idéia presente em Tinbergen (1975) que resume a essên-
cia dessa dinâmica: “As duas forças preponderantes são o desenvolvimento
tecnológico, o qual gera um aumento relativo na demanda (por qualificação) e,
portanto, na razão de salários, e o aumento do acesso à escola, que leva a uma
queda”. Tal afirmação é feita sobre a observação naquele momento de um significante
aumento na oferta relativa de trabalhadores mais qualificados nos Estados Unidos,
à qual não correspondeu uma queda nos prêmios por qualificação. Aparentemen-
te, é isso que ocorre no Brasil de hoje. A próxima seção apresentará o banco de
dados utilizado, uma inovação do presente estudo.
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3 DADOS

Como já observado anteriormente, o banco de dados que será objeto de
análise no presente capítulo é formado por cinco diferentes bancos: PIA, Rais,
Pintec, Secex e Marcas e Patentes. Tal possibilidade é de suma importância
para a qualidade dos resultados, como se verá à frente, principalmente porque
permite a análise das relações entre as variáveis em seus níveis mais desagrega-
dos, quais sejam, o de firmas.5

A partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), de 1996 a 2002,
foram retiradas as variáveis de educação dos trabalhadores. A partir da Pesqui-
sa Industrial Anual (PIA), de 1996 a 2002, foram extraídas as variáveis sobre
produção, capital, ocupação dos trabalhadores e participação de bens inter-
mediários importados nas firmas. Da Pesquisa Industrial de Inovação
Tecnológica (Pintec) de 2000 saíram variáveis como o volume gasto com P&D
interno pelas firmas (para compra e produção de P&D) e a variável qualitativa
sobre as inovações das firmas (aqui foram separadas as firmas que promoveram
algum tipo de inovação – produto ou processo – em 2000 das firmas que não
inovaram em nada). Da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), de 1997 a
2002, tirou-se a informação sobre se a firma direcionou ao menos parte de sua
produção para o mercado externo ou não. Finalmente, da Pesquisa de Marcas
e Patentes, realizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ex-
traiu-se o fluxo de patentes registradas pelas firmas ano a ano.

A Rais traz as informações ao nível dos trabalhadores constando, inclusi-
ve, informação sobre a firma na qual determinado trabalhador está emprega-
do, ano a ano. No caso da PIA, Pintec, Secex e Marcas e Patentes, estas tam-
bém trazem suas informações ao nível de firma. Assim, ano a ano, as informações
presentes na Rais foram agregadas para o nível de firmas e então fez-se a inter-
seção de tal agregação com o banco da PIA. As análises que não utilizaram a
variável obtida na Pintec, Secex e Marcas e Patentes foram desenvolvidas a
partir dos dados desse banco.

No que se refere às análises construídas com as variáveis gasto em P&D, inova-
ção, exportação e estoque de patente registradas, mais um passo foi dado, qual seja, a
interseção do banco obtido via Rais e PIA com os bancos já mencionados.

Com relação à interseção Rais, PIA e Pintec, uma consideração adicional
é válida. Como a Pintec é uma pesquisa amostral, deve-se utilizar a pondera-
ção amostral, que vem incluída no banco original para dar os devidos pesos às
observações da amostra. É de suma importância que isso seja feito, caso con-
trário, incorrer-se-ia em problema de viés de seleção, pois, como é razoável
supor, as firmas mais inovadoras são as que têm maior tendência de serem
captadas na pesquisa.
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A Tabela 1 traz a informação sobre a quantidade de firmas que aparecem,
ano a ano, na interseção dos bancos Rais e PIA.

TABELA 1
NÚMERO DE FIRMAS NA INTERSEÇÃO RAIS E PIA

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos
nas fontes.

A Tabela 2 traz informações sobre a média anual de algumas variáveis
importantes.

TABELA 2
VALORES MÉDIOS ANUAIS POR FIRMA

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos
nas fontes.

Antes da análise dos dados apresentados acima, algumas considerações
sobre a construção das variáveis merecem destaque. Primeiramente, a inclusão
do banco da Rais é feita única e exclusivamente para se tornar possível fazer a
análise com a variável educação com proxy para qualificação. Assim, o critério
de classificação utilizado foi: trabalhadores com escolaridade entre 0 e 4 anos

Ano Nº de firmas (Rais inter PIA) 

1996 31.398 

1997 30.268 

1998 31.934 

1999 32.709 

2000 33.042 

2001 34.407 

2002 35.256 

 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ln(capital) 13,5 13,6 13,6 13,7 13,8 13,8 13,8 

ln(produção) 14,4 14,5 14,3 14,2 14,2 14,2 14,1 

Quantidade de trabalhadores - Rais 188 187 164 156 163 162 164 

Quantidade de trabalhadores - PIA 137 127 119 118 118 115 119 

Razão trab qual./trab semiqual. - educação 0,41 0,43 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 

Razão trab semiqual./trab não-qual. - educação 0,35 0,39 0,41 0,44 0,46 0,49 0,51 

Razão trab qual./trab não-qual. - ocupação 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 

Razão salário qual./salário semiqual. - educação 1,65 1,63 1,59 1,55 1,50 1,49 1,41 

Razão salário semiqual./salário não qual. - educação 1,24 1,16 1,14 1,13 1,11 1,09 1,08 

Razão salário qual./salário não-qual. - ocupação 1,68 1,65 1,58 1,62 2,07 1,59 1,58 

Estoque de patentes 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,002 

Participação de insumos importados na prod. 5,11 5,65 5,44 - 5,21 4,83 4,46 

Quantidade de firmas exportadoras - 6525 6572 6814 7043 7305 7276 
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foram classificados como não-qualificados; entre 5 e 11, semiqualificados; e,
com mais de 11 anos de estudo, qualificados. Esse é o critério comumente
usado para divisão em três grupos de qualificação, quando a proxy para qualifi-
cação é dada por anos de estudo.

Posto isso, quando a classificação por qualificação for dada através de anos
de estudo, é possível dividir os trabalhadores em três grupos distintos. Já,
quando a ocupação for o critério usado, a divisão se mantém em dois grupos.
É por isso que, na Tabela 2, estão reportadas as evoluções dos prêmios por
qualificação (razão entre o salário médio de um trabalhador qualificado e o
salário médio de um trabalhador semiqualificado) e semiqualificação (razão
entre o salário médio de um trabalhador semi qualificado e o salário médio de
um trabalhador não-qualificado), quando se trata de educação com proxy para
qualificação, e apenas o prêmio por qualificação, quando a proxy é a ocupação.

Outro ponto importante é aquele relativo à variável de estoque de capital. A
partir de 1995, a PIA passou a não mais reportar informações sobre estoque de
capital, trazendo dados apenas sobre variáveis de fluxo, quais sejam, aquisição,
vendas e baixas. Como para os presentes objetivos informações sobre o estoque de
capital são necessárias, buscou-se uma solução tradicional na literatura para esse
tipo de problema: utilizar a metodologia do capital perpétuo inaugurada por Young
(1995), montando assim a série de estoque através da série de fluxo, ou seja, a série
dos investimentos, e da hipótese de uma taxa de crescimento mais depreciação
desses investimentos que seja constante ao longo do tempo. Seguindo a aplicação
de tal metodologia feita por Mello (2003) utilizou-se inicialmente três taxas dis-
tintas (10%, 15% e 20%) para se realizar o teste de robustez à taxa. Como todas
as três apresentaram o mesmo resultado qualitativo, serão apresentados aqui os
resultados obtidos através da taxa intermediária, qual seja, 15%.6

Um terceiro ponto é o que se refere às variáveis: quantidade de trabalhado-
res - Rais e quantidade de trabalhadores - PIA apresentadas na Tabela 2. A pri-
meira consiste no número de trabalhadores empregados na firma, tendo como
fonte a Rais (ou seja, após tê-la agregado ao nível de firma) e a segunda, tendo
como fonte a PIA. É curioso que, consistentemente, a primeira variável é mai-
or do que a segunda. No entanto, o que deve ser ressaltado é que o coeficiente
de correlação entre as duas variáveis é de 0,98, o que mostra, embora a dife-
rença entre elas seja constante, haver uma fortíssima relação entre as duas
(como não poderia deixar de ser).7

6. Tal metodologia é bastante clara e pode ser vista nos dois trabalhos já mencionados.

7. Grande parte da diferença entre elas pode ser explicada pela diferença na forma de coleta. Na PIA essa variável se refere à pergunta
“Qual o número médio de empregados no ano?”. Enquanto na Rais, dispõe-se da informação sobre o número de empregados mês a mês.
É a partir dessa informação que é calculada a média anual de trabalhadores por empresa. Agradecemos tal colocação à equipe do Ipea.
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Passando a uma breve análise dos dados apresentados, temos que, com
relação à produção, capital e trabalho, apenas o comportamento da segunda se
alterou com relação ao período anterior. Enquanto o valor anual médio produ-
zido pelas firmas permaneceu praticamente estagnado durante esses seis anos,
apresentando ligeira queda global, e enquanto a quantidade média de traba-
lhadores empregados permaneceu em queda, a quantidade média de capital
empregado pelas firmas aumentou.

Já com relação à composição do emprego, as alterações no sentido de
uma maior qualificação permaneceram presentes, se considerada a educação
como critério para qualificação. A relação entre trabalhadores qualificados e
semiqualificados passou de 0,41 em 1996 para 0,45 em 2002, a relação entre
trabalhadores semiqualificados e não-qualificados foi de 0,35 para 0,51.

Unindo as evidências de manutenção da produção, aumento do estoque
de capital, queda no emprego total e qualificação da mão-de-obra empregada,
é possível criar a desconfiança, simplesmente através da análise de evolução de
médias, de que passou a ocorrer na indústria a tendência a se trocar trabalho
por capital, sendo que tal capital é enviesado para a qualificação. Como dito, a
fundamentação de tal tese não passa de uma mera análise de estatísticas des-
critivas. A próxima seção modelará a demanda relativa por qualificação e pro-
curará evidências de fatores tecnológicos que possam afetar sua dinâmica.

4 ABORDAGEM ECONOMÉTRICA

A abordagem que utilizamos aqui segue de perto aquela proposta por Machin,
Ryan e Van Reenen (1996), também replicada em Menezes-Filho e Rodrigues
Jr. (2003) para o Brasil. O presente estudo inova em relação ao de Menezes-
Filho e Rodrigues Jr. em três aspectos: a) a base de dados utilizada aqui (ao
nível de células de três a cinco firmas) é bem mais desagregada do que a utili-
zada no estudo imediatamente anterior (ao nível de setores da indústria); b) o
processo de abertura econômica vivido pelo país na década passada é conside-
rada, no presente estudo, através da utilização de tarifas sobre bens intermedi-
ários como proxy para choques tecnológicos; e c) os trabalhadores são classifica-
dos em três grupos de qualificação distintos.

 De acordo com Machin, Ryan e Van Reenen (1996), supõe-se que as
firmas de cada setor i, a cada ano t, minimizem uma função custo translog
com os seguintes argumentos:

 C(ln wit

q, ln wit

s, ln wit

n, ln Kit, TECit)



326 Tecnologia, Exportação e Emprego

onde:

wit
q é o salário médio dos trabalhadores qualificados na firma i, ano t

wit
s é o salário médio dos trabalhadores semi-qualificados na firma i, ano t

wit
n é o salário médio dos trabalhadores não-qualificados na firma i, ano t

Kit representa o estoque de capital da firma i, ano t

TECit representa a tecnologia da firma i, ano t

Tecnologia e capital são tratados como insumos quase fixos. Pelo lema de
Shepard, chega-se a:

( ) ( )0 1 2β ln ln / ln / ...q s s n
it it it it it itW Y w w w w= + + + +α β β                  (8)

( )3 4 5... ln / lnq n
it it it itw w K TEC+ + +β β β

onde Wit é a parcela da massa salarial dedicada ao fator trabalho com
determinada

qualificação na firma i, ano t; mi representa o efeito individual específico da
firma do setor i, invariante no tempo e Yit denota o valor do valor agregado da
firma i, ano t.

Por construção há simultaneidade entre os salários relativos e a variável
explicada. Para a resolução de tal problema, Machin, Ryan e Van Reenen
(1996) sugerem que esses regressores – salários relativos – poderiam ser exclu-
ídos, na hipótese de que as remunerações se movem de maneira bastante pare-
cida entre os estabelecimentos, de modo que possíveis dummies de ano já cap-
tariam os efeitos dessas variáveis. Assim, inserindo dummies de ano (Dt) para
captar efeitos comuns a todos estabelecimentos (choques macroeconômicos,
por exemplo) e incluindo um termo de erro aleatório não autocorrelacionado
µit um termo de efeito específico ai,, chega-se a seguinte equação:

0 4 5 5ln lnit it it it t i itW Y K TEC D a= + + + + + +α β ββ β                       (9)

Embora não decorra diretamente da teoria microeconômica, é interes-
sante a estimação do modelo com os preços (salários) excluídos da variável
explicada, ou seja, transformando-a na proporção de um grupo de trabalhado-
res no emprego total (Lit). Tal variável é o valor realizado (de equilíbrio) da
demanda relativa por qualificação de cada estabelecimento i, em cada ano t.

1 6 7 8 9α β ln β ln β β µit it it it t i itL Y K TEC D a= + + + + + +                     (10)
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Incluindo-se nas equações (9) e (10) as proxies para tecnologia, quais
sejam, participação de insumos importados no processo de produção das fir-
mas (PIA), dummy para firma exportadora (Secex), dummy para firma inovado-
ra (Pintec), investimento em P&D (Pintec) e estoque de patentes registradas
(Marcas e Patentes), chega-se às equações a serem estimadas (serão estimadas
também as equações originais, com as inclusão dos salário, com o intuito de
testes de robustez).

Assim, o que se procurará identificar através das estimações é se as variá-
veis proxies para tecnologia citadas acima têm algum poder de explicação sobre
a maior ou menor participação de um grupo de qualificação no emprego total
das firmas. Para isso, para a utilização de educação como proxy para qualifica-
ção, serão estimadas as equações (9) e (10) com a proporção no emprego e na
massa salarial de trabalhadores qualificados e semiqualificados (a estimação
com a proporção de não-qualificados não se faz necessária dada que comple-
mentar das outras duas) contra as variáveis de tecnologia separadamente. Já ao
se utilizar ocupação como proxy para qualificação, como só existem dois grupos
(white-collars e blue-collars) apenas as proporções dos qualificados no emprego
e salário serão utilizadas como variável independente.

É necessária, aqui, uma breve explanação sobre os estimadores a serem
utilizados. Inicialmente, vale apontar que em todas as estimações, as regres-
sões serão ponderadas pela participação da firma no emprego total da indús-
tria naquele ano (para as regressões com proporção no emprego como variável
dependente) e pela participação da firma na massa salarial total da indústria
naquele ano (para as regressões com proporção na massa salarial como variável
dependente).

Um segundo ponto merece atenção: é que, para controlar o possível pro-
blema de o efeito específico (αi) vir a ser correlacionado com as variáveis
explicativas, será utilizado o estimador de efeito fixo para as regressões com
dados em painel (todas as regressões com as variáveis oriundas da PIA, Secex e
Marcas e Patentes). No que se refere às regressões que utilizam as variáveis
oriundas da Pintec, por haver informações apenas para o ano de 2000, não é
possível a utilização de tal estimador. Assim, a solução encontrada foi estimar
as regressões na primeira diferença (entre 2001 e 2000) contra a variável oriunda
da Pintec (investimento em P&D ou dummy de inovadora) em seu nível de
2000. Para ficar mais claro, a pergunta a ser respondida nesse caso será, por
exemplo, se o fato de a firma ter inovado no ano de 2000 pode explicar varia-
ções na composição do emprego nessa firma entre os anos de 2001 e 2000.
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A seguir, são apresentados e comentados todos os resultados.8 Nas tabe-
las 3 a 14 a proxy utilizada para qualificação é a variável educação. A Tabela 3
apresenta as regressões da proporção no emprego dos trabalhadores qualifica-
dos contra a participação de insumos importados como proxy para tecnologia.

TABELA 3
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

A Tabela 4 traz os resultados das regressões apresentadas na Tabela 3, só
que com a proporção dos trabalhadores qualificados na massa salarial das firmas.

TABELA 4
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

As Tabelas 5 e 6, respectivamente, apresentam os resultados para a pro-
porção de semi-qualificados no emprego e na massa salarial, contra a partici-
pação de insumos importados.

8. Todas as estimações utilizam erros padrão robustos.

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,03*** 0,03*** 0,01** 0,012*** 

ln (K) 0,006*** 0,006*** 0,003 -0,01 

Part. Insumos Import. 0,004*** 0,004*** 0,0003*** 0,0003*** 

Salário qualif. -0,00005*** - -0,00004*** - 

Salário semiqualif. 0,00006* - 0,00002 - 

Salário não qualif. 0,00002 - 0,00008*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,03*** 0,03*** 0,01** 0,015*** 

ln (K) 0,01*** 0,01*** 0,003 -0,002 

Part. Insumos Import. 0,004*** 0,003*** 0,0003*** 0,0003*** 

Salário qualif. 0,00007*** - -0,00002*** - 

Salário semiqualif. -0,00006 - -0,000001 - 

Salário não qualif. 0,00004 - 0,00003*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 
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TABELA 5
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 6
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL
(EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

A partir daqui, os resultados serão apresentados sempre na seguinte se-
qüência: primeiro a proporção de qualificados no emprego como variável de-
pendente; depois, a proporção de qualificados na massa salarial; em seguida, a
proporção de semiqualificados no emprego; por fim, a proporção de
semiqualificados na massa salarial. Esse grupo de quatro tabelas será repetido
para o estoque de patentes registradas e para a dummy para firmas exportado-
ras. As Tabelas 7 a 14 apresentam, desse modo, os resultados:

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) -0,011*** -0,011*** 0,002 0,002 

ln (K) 0,03*** 0,003*** 0,002 0,003 

Part. Insumos Import. 0,0001** 0,00007 -0,0002*** -0,0002*** 

Salário qualif. -0,00005*** - 0,00004 - 

Salário semiqualif. -0,00004* - -0,00004* - 

Salário não qualif. 0,00007*** - -0,00001 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) -0,014*** -0,02*** -0,003 -0,004*** 

ln (K) 0,002*** 0,003*** 0,004 0,006 

Part. Insumos Import. -0,0008*** -0,0009*** -0,0002*** -0,0002*** 

Salário qualif. -0,00007*** - -0,00007 - 

Salário semiqualif. 0,00007*** - 0,00002 - 

Salário não qualif. -0,00003 - -0,00001 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 
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TABELA 7
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 8
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 9
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,03*** 0,04*** 0,012*** 0,012*** 

ln (K) 0,009*** 0,008*** 0,0004 0,0002 

Patentes 1,53*** 1,70*** 0,14*** 0,22*** 

Salário qualif. -0,00004*** - -0,00004*** - 

Salário semiqualif. 0,00002 - 0,00002 - 

Salário não qualif. 0,0002*** - 0,0002*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,04*** 0,04*** 0,014*** 0,014*** 

ln (K) 0,01*** 0,01*** -0,001 -0,01 

Patentes 1,24*** 1,28*** 0,06 0,15* 

Salário qualif. 0,0001* - -0,00002*** - 

Salário semiqualif. -0,0001* - -0,00006 - 

Salário não qualif. 0,00008*** - 0,00003*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) -0,01*** -0,01*** 0,002 0,002 

ln (K) 0,003*** 0,003*** 0,001 0,002 

Patentes 0,75*** 0,73*** -0,15*** -0,09 

Salário qualif. -0,00006*** - 0,000006 - 

Salário semiqualif. -0,00005* - -0,00005*** - 

Salário não qualif. 0,00008*** - -0,000001 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 
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TABELA 10
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL
(EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 11
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 12
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) -0,01*** -0,01*** -0,004* -0,004* 

ln (K) 0,003*** 0,003*** 0,004 0,006 

Patentes 0,10 0,08 -0,12*** -0,12*** 

Salário qualif. -0,00008*** - -0,000004 - 

Salário semiqualif. 0,00008*** - 0,0000009 - 

Salário não qualif. -0,00001 - -0,00001*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,03*** 0,04*** 0,01*** 0,01*** 

ln (K) 0,01*** 0,01*** 0,003 -0,0001 

Exportadora -0,01*** -0,01* 0,01*** 0,01*** 

Salário qualif. -0,00003*** - -0,00005*** - 

Salário semiqualif. 0,00002 - 0,00002* - 

Salário não qualif. 0,0002*** - 0,00008*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,04*** 0,04*** 0,01*** 0,01*** 

ln (K) 0,01*** 0,01*** -0,0002 -0,01 

Exportadora 0,03*** 0,03*** 0,02*** 0,01*** 

Salário qualif. 0,0001*** - -0,00002*** - 

Salário semiqualif. -0,0001*** - -0,0000005 - 

Salário não qualif. 0,00008*** - 0,00003*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 
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TABELA 13
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 14
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL
(EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

A seguir, nas Tabelas 15 a 20, são apresentados as mesmas estimações, só que
com a variável ocupação como proxy para qualificação. Desse modo, trabalhadores
diretamente ligados à produção são considerados não-qualificados e os demais,
qualificados. Como aqui só existem dois grupos de qualificação, as estimações se
dão apenas para a proporção de qualificados como variável dependente.

TABELA 15
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) -0,01*** -0,01*** 0,002 0,002 

ln (K) 0,003*** 0,003*** 0,0009 0,002 

Exportadora 0,04* 0,002 -0,002 -0,005** 

Salário qualif. -0,00005*** - 0,000006 - 

Salário semiqualif. -0,00004** - -0,00005*** - 

Salário não qualif. 0,00008*** - -0,0000001 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) -0,01*** -0,01*** -0,003 -0,003 

ln (K) 0,003*** 0,003*** 0,005 0,007 

Exportadora -0,007*** -0,001*** -0,005*** -0,009*** 

Salário qualif. -0,00008*** - -0,000004 - 

Salário semiqualif. 0,00008*** - 0,0000008 - 

Salário não qualif. -0,00001 - -0,00001 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,14*** 0,15*** -0,008** -0,009*** 

ln (K) 0,0009 0,0004 -0,003 -0,002 

Part. Insumos Import. 0,001*** 0,001*** 0,0003*** 0,0002*** 

Salário qualif. -0,000002*** - -0,0000007*** - 

Salário não qualif. 0,000002* - 0,0000002*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 
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TABELA 16
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 17
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 18
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,005 0,01*** -0,01** -0,01** 

ln (K) -0,005** -0,004* 0,02 0,02 

Part. Insumos Import. 0,002*** 0,002*** 0,0004*** 0,0004*** 

Salário qualif. 0,000001*** - 0,000005*** - 

Salário não qualif. -0,0000004 - -0,0000001 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,015*** 0,018*** -0,009** -0,01*** 

ln (K) 0,002 0,001 -0,005 -0,003 

Patentes 0,15* 0,17* 0,38*** 0,35*** 

Salário qualif. -0,000001*** - -0,0000007*** - 

Salário não qualif. 0,000002* - 0,0000002*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,009** 0,018*** -0,01** -0,01** 

ln (K) -0,005*** -0,004* 0,01 0,01 

Patentes -0,02 0,14 0,19* 0,23** 

Salário qualif. 0,000002*** - 0,0000005*** - 

Salário não qualif. -0,0000004 - -0,0000002 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 
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TABELA 19
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 20
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Com a Tabela 20 fecham-se todos os resultados obtidos com as variáveis
de tecnologia oriundas da PIA, Secex e Marcas Patentes. Faltam ainda, no
entanto, os resultados das variáveis sobre inovação tecnológicas da Pintec de
2000. Como já se observou, dado que não há informações ao longo do tempo
para essas variáveis, o estimador de efeito fixo não pode ser utilizado. Assim,
alternativamente, a estimação se deu com as primeiras diferenças (2001-2000)
das variáveis relativas ao trabalho, capital e produto e com o nível (2000) das
variáveis relativas à inovação (relação entre gasto com a compra de P&D e
receita bruta; relação entre gasto com a produção de P&D e receita bruta; e
dummy que se iguala a 1 quando a firma inovou em produto ou em processo,
para a empresa ou para o mercado). Os resultados estão nas Tabelas 21 a 26.

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,02*** 0,03*** -0,01*** 0,003 

ln (K) 0,002*** 0,006*** -0,005 -0,002 

Exportadora -0,066*** -0,01*** 0,013*** 0,007** 

Salário qualif. -0,000001*** - -0,0000007*** - 

Salário não qualif. 0,000002* - 0,0000002*** - 

Dummies de ano sim sim sim sim 

 

  OLS Efeito Fixo 

ln (Y) 0,01** 0,02*** -0,01** -0,01** 

ln (K) -0,07*** -0,004** 0,01 0,01 

Exportadora -0,004 0,014** 0,02*** 0,02*** 

Salário qualif. 0,000002*** - 0,0000005*** - 

Salário não qualif. -0,0000004 - -0,0000002 - 

Dummies de ano sim sim sim sim 
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TABELA 21
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 22
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 23
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NO EMPREGO (EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

  Primeiras Diferenças (2001-2000) contra Nível de Inovação (2000) 

ln (Y) 0,004 0,004 0,003 -0,003 -0,003 -0,003 

ln (K) 0,009 0,009 0,006 0,003 0,003 0,0002 

P&D produção 0,17** - - 0,19** - - 

P&D compra - 0,11 - - 0,39 - 

Inovadora -  0,01*** - - 0,02*** 

Salário qualif. -0,006*** -0,006*** -0,006*** - - - 

Salário semiqualificado -0,003 -0,003 -0,003 - - - 

Salário não qualif. 0,004*** 0,004*** 0,004*** - - - 

Dummies de ano sim sim sim sim não  não  

 

  Primeiras Diferenças contra Nível de Inovação 

ln (Y) 0,005 0,005 0,005 0,008* 0,008* 0,008* 

ln (K) 0,01* 0,01* 0,01 0,01* 0,01* 0,01 

P&D produção 0,04 - - 0,23 0,23 - 

P&D compra - 0,09 - - 0,87 - 

Inovadora - - 0,01*** - - 0,02*** 

Salário qualif. 0,006*** 0,006*** 0,006*** - - - 

Salário semiqualificado -0,014*** -0,014*** -0,014*** - - - 

Salário não qualif. -0,001* -0,001* -0,002* - - - 

Dummies de ano sim sim sim sim sim sim 

 

  Primeiras Diferenças contra Nível de Inovação 

ln (Y) 0,002 0,002 0,002 -0,0002 -0,0002 0,0001 

ln (K) 0,015 0,015 0,015 0,002 0,002 0,003 

P&D produção -0,20  - -  -0,13 -   - 

P&D compra  - -0,04 -   - -0,01  - 

Inovadora  -  - -0,03  - -  -0,007 

Salário qualif. 0,002* 0,002* 0,002*  - -   - 

Salário semiqualificado -0,005** -0,005** -0,005** -  -   - 

Salário não qualif. 0,0007 0,0007 0,0007  - -   - 

Dummies de ano sim sim sim sim sim sim 

 



336 Tecnologia, Exportação e Emprego

TABELA 24
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE SEMIQUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL
(EDUCAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 25
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NO EMPREGO (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

TABELA 26
VARIÁVEL DEPENDENTE: PROPORÇÃO DE QUALIFICADOS NA MASSA SALARIAL (OCUPAÇÃO)

Fontes: PIA, Pintec, Secex/MDIC, INPI e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

  Primeiras Diferenças contra Nível de Inovação 

ln (Y) -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 

ln (K) 0,01 0,01 0,02* 0,001 0,001 0,003 

P&D produção -0,03 - - -0,06 - - 

P&D compra - -0,12 - - -0,17 - 

Inovadora - - -0,007** - - -0,001*** 

Salário qualif. -0,004*** -0,004*** -0,004*** - - - 

Salário semiqualificado 0,009*** 0,009*** 0,009***  - - 

Salário não qualif. -0,002** -0,002** -0,002** - - - 

Dummies de ano sim sim sim sim não não 

 

  Primeiras Diferenças contra Nível de Inovação 

ln (Y) -0,007* -0,007* -0,002 -0,013** -0,013** -0,001 

ln (K) -0,0008 -0,0008 0,009 0,009 0,009 -0,002 

P&D produção -0,09 - - -0,14 - - 

P&D compra - -0,08 - - 0,10 - 

Inovadora - - 0,01*** - - 0,02*** 

Salário qualif. -0,006*** -0,006*** -0,006*** - - - 

Salário não qualif. 0,006*** 0,006*** 0,006*** - - - 

Dummies de ano sim sim sim sim  não não  

 

  Primeiras Diferenças contra Nível de Inovação 

ln (Y) -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

ln (K) 0,009 0,009 0,01 0,02 0,02* 0,02* 

P&D produção 0,39 - - 0,38 - - 

P&D compra - 1,18 - - 0,97 - 

Inovadora - - -0,001 - - -0,004 

Salário qualif. 0,0000004 0,0000004 0,0000004 - - - 

Salário não qualif. -0,000003*** -0,000003*** -0,000003*** - - - 

Dummies de ano sim sim sim sim sim sim 
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Finalmente, concluem-se os resultados. O objetivo das linhas que se se-
guem é analisá-los (merecerão atenção as estimações por efeito fixo e primeiras
diferenças, dada a consistência de tais estimadores).

Após a observação de todos os resultados indicados anteriormente, a pri-
meira conclusão a que se chega é que, de fato, a demanda por qualificação na
indústria brasileira respondeu entre os anos de 1996 e 2002 a variáveis
tecnológicas, no sentido da hipótese teórica de mudanças tecnológicas
enviesadas para qualificação. É possível notar através de uma visão geral das
evidências que tal conclusão é bastante robusta.

Inicialmente, as Tabelas 3 a 6 trazem os resultados relativos à participa-
ção de insumos importados no processo produtivo da firma, com educação
como proxy para qualificação. Tanto no que se refere às regressões de proporção
de emprego, quanto às de proporção da massa salarial, o coeficiente relativo à
participação de insumos importados é positivo e significante a 1%, quando a
proporção de qualificados é a variável dependente. Ou seja, a maior participa-
ção de insumos importados aumenta a demanda por trabalhadores qualifica-
dos na firma. Quando a proporção de semiqualificados entra como variável
endógena, tal sinal se inverte e continua significante. Tem-se, portanto, um
claro viés para a qualificação. As Tabelas 15 e 16, as quais possuem ocupação
como proxy para qualificação, chegam exatamente aos mesmos resultados.

Quando se usa o estoque de patentes registradas pelas firmas como vari-
ável de intensidade tecnológica, o viés para a qualificação continua evidente.
Novamente, as Tabelas 7 a 10 mostram que quando a variável exógena é a
proporção de qualificados, dados pela educação, o sinal da declividade relativa
ao estoque de patentes é positivo e significante na maior parte dos casos a 1%.
Quando a qualificação é dada pela ocupação, como é o caso das Tabelas 17 e
18 tal resultado se mantém.

No tocante às regressões contendo a variável qualitativa de exportação,
elas mostram que o fato de uma empresa ser exportadora conduz a uma maior
demanda por qualificação, ou seja, as conclusões continuam na mesma linha.
Se for considerado que uma empresa exportadora está, em média,
tecnologicamente à frente de uma não-exportadora, tem-se evidências de que
esse delta tecnológico também é enviesado para a qualificação. As Tabelas 11 a
14 e 19 a 20 mostram isso.

Com relação aos resultados relativos às variáveis da Pintec, esses são um
pouco mais fracos, embora também indiquem um viés para a qualificação. A
variável investimento em P&D (compra) não apresenta resultado significativo
para nenhum lado. A variável investimento em P&D (produção), quando uti-
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lizado educação, se mostra enviesada para qualificação nas regressões relativas
ao emprego, mas não nas de salário. Quando se utiliza ocupação como aproxi-
mação para qualificação, tais resultados não permanecem.

Por último, a dummy de inovação, esta sim, apresenta resultados mais for-
tes. Para educação e ocupação, tal variável mostra que empresas que inovaram
em produtos ou processos, para a empresa ou para o mercado, no ano de 2000,
tenderam a qualificar sua mão-de-obra no ano de 2001. É possível ainda que os
resultados não sejam tão fortes para as variáveis da Pintec quanto para as outras,
devido ao fato de só haver informações para um ano e, deste modo, menos
variação – o que, como é sabido, torna os estimadores menos eficientes.

Outro ponto importante é que a inclusão ou não dos salários não afeta
em nada a qualidade dos resultados aqui buscados, como é possível se observar
em todas as estimações. Em suma, foram unidas aqui evidências de que as
mudanças tecnológicas pelas quais o setor manufatureiro brasileiro passou nos
últimos anos são, de fato enviesadas para a qualificação, ou seja, aumentam a
demanda relativa por qualificação.

5 CONCLUSÕES

O presente artigo procurou entrar no debate sobre a dinâmica da demanda
relativa por trabalho qualificado no Brasil dos últimos anos. Através da obser-
vação dos fatos estilizados nacionais, é possível concluir que a movimentação
da demanda por qualificação, nesse ambiente, é uma questão sobre a qual os
pesquisadores nacionais devem cada vez mais debruçar sua atenção buscando
compreender os seus determinantes.

O propósito do trabalho foi buscar evidências sobre o impacto de cho-
ques tecnológicos ocorridos entre os anos de 1996 e 2002 sobre a demanda
por qualificação. Para isso, construiu-se um banco de dados desagregado até o
nível de firmas da indústria brasileira, mediante a junção de cinco bancos
distintos: Rais, PIA, Pintec, Secex e Marcas e Patentes. Sobre tais observações,
aplicou-se a metodologia econométrica presente no trabalho seminal de
Machin, Ryan e Van Reenen (1996).

Os resultados obtidos foram de uma robustez extremamente satisfatória,
dado que mesmo utilizando formas funcionais e proxies para qualificação dis-
tintas (educação e ocupação), os resultados mantiveram-se praticamente os
mesmos. Concluiu-se que durante o período analisado ocorreram choques
tecnológicos que podem ser classificados como enviesados para a qualificação,
ou seja, choques que deslocam para cima a demanda relativa por trabalhadores
mais qualificados. A intensidade em tecnologia das firmas foi medida através
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de algumas variáveis, quais sejam, participação de insumos importados no
processo produtivo da firma, estoque de patentes registradas pela firma (vari-
ável inédita), o fato da firma ser exportadora ou não, o gasto com investimento
em compra e produção de P&D e, finalmente, uma variável qualitativa que
apontava se a firma foi ou não inovadora.

Para todas variáveis, chegou-se aqui a fortes indícios de que a hipótese de
choques tecnológicos enviesados para a qualificação é válida para o período de
1996 a 2000 na indústria brasileira. Tal resultado ganha relevância, na medi-
da em que pode ser um bom formador de expectativas com relação à dinâmica
futura do mercado de trabalho nacional.



340 Tecnologia, Exportação e Emprego

REFERÊNCIAS

ACEMOGLU, D. Technical change, inequality and the labor market. Journal
of Economic Literature, v. XL, p. 7-72, 2002.

ARBACHE, J., CORSEUIL, C. H. Liberalização comercial e estrutura de em-
prego e salários. Anais do XXVIII Encontro Nacional de Economia, Anpec, 2000.

CHENNELLS, L., VAN REENEN, J. Has technology hurt less skilled workers?
an econometric survey of the effects of technical changes on the structure of pay and
jobs. IFS, 1999 (Working Paper Series, W99/27).

FERNANDES, R., MENEZES-FILHO, N. A. Supply and demand for skill,
relative wages and the allocation of workers to tasks: theory and evidence from
Brazil. USP, 2002 (mimeo).

GIOVANNETTI, B. C., MENEZES-FILHO, N. A. Trade liberalization and
demand for skill in Brazil. USP, 2006 (mimeo).

MACHIN, S., RYAN, A., VAN REENEN, J. Technology and changes in skill
structure: evidence from a international panel of industries. IFS, 1996 (Working
Paper Series, W96/6).

MELLO, E. Produtividade total dos fatores, mudança técnica, eficiência técnica e
eficiência de escala na indústria brasileira: 1996 – 2000. UFMG, 2003 (Dis-
sertação de mestrado).

MENEZES-FILHO, N. A. Educação e desigualdade. In: Microeconomia e so-
ciedade no Brasil. Rio de Janeiro: EPGE, 2001.

MENEZES-FILHO, N. A. RODRIGUES JR., M. Tecnologia e demanda por
qualificação na indústria brasileira. Revista Brasileira de Economia, v. 57, n. 3,
p.569-603, 2003.

TINBERGEN, J. Income difference: recent research. Amsterdam: North Holland, 1975.

YOUNG, A. The tyranny of numbers: confronting the statistical realities of
the East Asian growth experience. Quarterly Journal of Economics, v. 110, n. 3,
p. 641-680, 1995.



CAPÍTULO 12

RENT-SHARING NAS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS*

Pedro S. Martins
Luiz Alberto Esteves

1 INTRODUÇÃO

A existência e a persistência temporal de diferenciais salariais são característi-
cas comuns a quaisquer economias. Mesmo após o controle dos atributos
mensuráveis de capital humano e de filiação industrial, tais diferenciais conti-
nuam a ser significativos. No caso específico da economia brasileira, Arbache e
De Negri (2004) fornecem robustas indicações nesse sentido. Além disso, é
importante ter presente que a economia brasileira é caracterizada por
elevadíssimos níveis de desigualdade de rendimentos.

A questão que emerge desse tema específico é: quais fatores residuais ex-
plicariam estes diferenciais de salários? A literatura econômica aponta três abor-
dagens alternativas – não necessariamente excludentes – como respostas para
tal questão: a) características não-observáveis dos trabalhadores; b) rent-sharing
(divisão de rendas/lucros); e c) salário-eficiência.

Este trabalho se limitará a analisar a validade da segunda possibilidade
de resposta indicada no parágrafo anterior, a saber, a prática de rent-sharing. A
presente abordagem argumenta que diferenciais salariais (até mesmo para in-
divíduos homogêneos) surgem por conta das diferentes capacidades de traba-
lhadores e/ou sindicatos de extraírem rendas econômicas de seus empregadores.
Nesse caso específico, as rendas das empresas poderão ser geradas por conta de
poder no mercado de produto (oligopólio, monopólio etc.) ou no mercado de
fatores. Por outro lado, a extração de renda das firmas por parte dos trabalha-
dores se dá por conta de poder de trabalhadores e/ou sindicatos no mercado
de trabalho.

Por exemplo, a ameaça de greve por parte dos trabalhadores de uma em-
presa – e a conseqüente perda de produção e lucros – pode levar os donos dessa
empresa a distribuírem parte desses lucros aos trabalhadores. Nesse contexto, a
divisão da renda gerada no mercado de produto entre firmas e trabalhadores
pode ser interpretada como um equilíbrio de Nash em um modelo de barganha.

* Agradecemos os comentários e sugestões dos participantes do seminário realizado em Brasília, no ano de 2005, pela Diretoria de Estudos
Setoriais do Ipea e pela assistência em informática de Fernando Freitas. Todos os erros e imprecisões são de nossa responsabilidade. Os
dados utilizados são confidenciais, porém, não são de acesso exclusivo dos autores.
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A hipótese de rent-sharing constitui uma abordagem alternativa àquela
prescrita pelo modelo convencional do mercado de trabalho. Nesse modelo
não há qualquer razão para que firmas dividam seus lucros com trabalhadores,
bem como não há quaisquer razões para que firmas paguem diferentes salários
para trabalho homogêneo. Os trabalhadores receberiam simplesmente um sa-
lário correspondente ao valor da melhor alternativa (o salário mínimo, por
exemplo) e variações exógenas dos lucros das empresas não teriam qualquer
impacto em termos dos salários recebidos pelos trabalhadores.

A grande maioria dos trabalhos empíricos desenvolvidos para testar a
hipótese de rent-sharing concentram-se sobre a análise de economias desenvol-
vidas – à excessão dos Estados Unidos da América, com níveis elevados de
sindicalização. Este trabalho representa uma contribuição para essa literatura,
uma vez que a análise empírica tem como foco uma economia em desenvolvi-
mento, com uma estrutura sindical fraca e organizada em poucos setores da
economia. Outra característica do mercado de trabalho brasileiro que pode ter
influência quanto à importância do rent-sharing é o peso considerável do setor
informal (60% do mercado de trabalho segundo algumas estimativas). Em
todo o caso, e tanto quanto sabemos, este trabalho é o primeiro a estudar o
caso de um país em desenvolvimento.

Por outro lado, nossa análise também procura lidar com alguns proble-
mas microeconométricos que poderão ter afetado outros trabalhos semelhan-
tes. Em primeiro lugar, utilizamos medidas dos lucros das empresas acrescidas
dos salários pagos por essas mesmas empresas. Dessa maneira, evitamos os
enviesamentos que decorrem de empresas que praticam o rent-sharing terem
lucros (depois de descontados os salários) mais baixos do que os lucros de
empresas semelhantes, mas que não dividem suas rendas com os trabalhado-
res. Em segundo lugar, procuramos usar variações dos lucros das empresas
relacionadas aos fatores que não influenciam diretamente os seus salários. Por
exemplo, no quadro de modelos de salários de eficiência, salários mais eleva-
dos podem levar a lucros também mais elevados, independentemente de as
empresas dividirem suas rendas econômicas com os trabalhadores ou não. A
utilização de abordagens baseadas em variáveis instrumentais (envolvendo di-
ferentes componentes dos lucros das empresas, taxas de câmbio e propensões
das empresas para exportar) permite-nos ultrapassar, pelo menos em parte,
esses obstáculos econométricos.

Nossa análise empírica limitar-se-á a utilizar dados referentes às industrias
extrativas e de transformação. Os dados foram obtidos de um matching com-
posto por três diferentes bancos de microdados: a) Relatório Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), b) Pesquisa Industrial Anual (PIA) e c) Censo de Capitais
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do Banco Central do Brasil (Bacen). O período analisado compreende os anos
de 1997 a 2002.

Os resultados obtidos das estimativas econométricas sem controles para
endogeneidade apontam para a corroboração da hipótese de rent-sharing. No
entanto, as estimativas com utilização de variáveis instrumentais para controle
da endogeneidade dos lucros apontam para a inexistência da prática de rent-
sharing nas firmas brasileiras.

O presente artigo se desenvolve em três seções, além desta introdução.
Na Seção 2 apresenta-se um modelo formal de barganha que constitui como
resultado as características centrais da hipótese de rent-sharing. A Seção 3 é
dedicada à apresentação dos dados utilizados no trabalho, à análise das estatís-
ticas descritivas e à apresentação dos resultados econométricos. Na Seção 4, a
última, estão os comentários finais e a conclusão.

2 O MODELO TEÓRICO

O modelo teórico apresentado nesta seção reproduz o mesmo desenvolvido
por Blanchflower, Oswald e Sanfey (1996). Trata-se de um modelo de barga-
nha onde os salários são determinados através da condição de maximização da
seguinte expressão:

( ) ( ) ( )max ϕ log 1 ϕ logu w u w n− + − Π                                         (1)

Onde F  representa o poder de barganha dos trabalhadores; u(w) repre-
senta a utilidade do salário para os trabalhadores; w- representa a remuneração
alternativa aos trabalhadores (fallback ou outside position); n representa o nível
de emprego das firmas (representa também a probabilidade de emprego para
os trabalhadores) e p representa os lucros.

No evento de demora no processo de barganha, as firmas receberão lucro
zero e os trabalhadores receberão w-. Os lucros são definidos como f(n)-wn,
onde f é uma função receita côncava em n.

A solução do processo de maximização deve ser tal que ambos os lados do
processo de barganha recebam, ao menos, sua outside option. A condição de pri-
meira ordem para o problema de maximização é dado pelas seguintes expressões:
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Reescrevendo a equação (2) como:

( )
ϕ

' 1 ϕ
u w u w

u w n
−   Π

=  − 
                                                          (4)

Essa equação pode ser simplificada usando-se a seguinte expressão:
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Substituindo (5) em (4), temos que:

ϕ
1 ϕ

w w
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  Π
≅ +  + 

                                                                      (6)

A equação (6) estabelece que o salário de equilíbrio é determinado pela
remuneração alternativa do trabalhador (outside option) no caso de uma dispu-
ta temporária de barganha (w-), do poder relativo de barganha de ambas as
partes ((Φ/(1+ Φ )) e do nível de lucro por trabalhador (p/n).

Outro ponto considerado nesse modelo repousa sobre os determinantes
da outside position dos trabalhadores:

0, ,        w c w b U=                                                                            (7)

Conforme a equação (7), a outside position dos trabalhadores é determina-
da por w0 = salário alternativo em outros setores da economia; b = nível de
renda do trabalhador desempregado e U = taxa de desemprego entre os traba-
lhadores empregados naquele tipo de firma.
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Dados os determinantes da outside position, a equação (6) pode ser
reescrita da seguinte maneira:

( )0 ϕ
, ,

1 ϕ
w c w b U

n
  Π

= +  + 
                                                    (8)

A expressão (8) estabelece uma equação de salários tendo como variável
explicativa, entre outras, o nível de lucro por trabalhador. Em termos empíricos,
a hipótese de rent-sharing é corroborada através da obtenção de valores positi-
vos para a constante ((Φ/(1+Φ)). Quanto maior a constante ((Φ/(1+Φ)),
maior será o poder de barganha relativa dos trabalhadores e, consequentemente,
maior será a capacidade de extração de rendas das firmas por parte destes
trabalhadores. A próxima seção é devotada à apresentação e análise das estima-
tivas obtidas para esse modelo.

3 RESULTADOS

3.1 Dados

Como já mencionado anteriormente, a análise empírica desenvolvida neste
trabalho limitar-se-á a utilizar dados referentes às indústrias extrativas e de
transformação. A amostra utilizada é constituída por um censo das empresas
com 30 ou mais trabalhadores e, adicionalmente, por uma amostra aleatória
de aproximadamente 10% da população das empresas com um quadro de
cinco a 29 trabalhadores. Os dados foram obtidos de um matching composto
por três diferentes bancos de microdados: a) Rais, b) PIA e c) Censo de Capi-
tais do Bacen. O período analisado compreende os anos de 1997 a 2002 e
todas as variáveis nominais aqui utilizadas são calculadas a preços de 2002. A
Tabela 1 reporta o número de observações para trabalhadores e firmas.

TABELA 1
NÚMERO DE TRABALHADORES E FIRMAS DA AMOSTRA

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

A Tabela 2 reporta a quantidade e a freqüência com que as empresas
aparecem nos seis anos de amostra disponível.

Ano Número de trabalhadores Número de firmas 

1997 5.507.887 21.642 

1998 5.048.225 22.904 

1999 4.971.535 23.678 

2000 5.266.867 23.967 

2001 5.474.064 25.819 

2002 5.726.771 27.225 
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TABELA 2
FREQÜÊNCIA DO NÚMERO DE EMPRESAS PARA O PERÍODO

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Os leitores poderão encontrar a lista completa de variáveis utilizadas nes-
te trabalho, bem como suas fontes, ao final do artigo (Anexo 1).

3.2 Estatísticas Descritivas

As médias e desvios-padrão (em parênteses) para um conjunto de variáveis selecionadas
do Anexo 1 estão reportadas na Tabela 3. Nela é possível acompanhar a evolução
dessas médias ao longo do período considerado. O comportamento de algumas
dessas médias ao longo do tempo demandam maior atenção e comentários

GRÁFICO 1
PESSOAL EMPREGADO, INDÚSTRIA. ÍNDICE (MÉDIA 1992 = 100)

Fonte: IPEADATA.

É possível verificar na Tabela 3 que o salário real horário médio dos traba-
lhadores das indústrias extrativas e de transformação sofreram acentuada que-

Freqüência na amostra Número de firmas 

1 ano 9.096 

2 anos 6.737 

3 anos 5.447 

4 anos 4.053 

5 anos 3.350 

6 anos 12.227 
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da1 – cerca de 20% – ao mesmo tempo em que a escolaridade média desses traba-
lhadores aumentou em aproximadamente um ano, no período considerado (apro-
ximadamente 14%). Essa queda do rendimento real dos trabalhadores da indústria
brasileira é acompanhada por acentuada queda no nível de emprego, pelo menos
até 1997, sugerindo uma redução da procura por trabalho no setor. O Gráfico 1
reporta a situação do emprego industrial brasileiro no período 1992-2005.

TABELA 3
ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

1. Essa tendência de queda dos salários reais dos trabalhadores ocupados, no período considerado, tem sido apontada pelo Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Ver: <http://turandot.dieese.org.br/icv/TabelaPed?tabela=14>.

1997 1998 1999 2000 Ano 2001 Ano 2002 

Descrição/Ano Média 
(desvio-
padrão) 

Média 
(desvio-
padrão) 

Média 
(desvio-
padrão) 

Média 
(desvio-
padrão) 

Média 
(desvio-
padrão) 

Média 
(desvio-
padrão) 

Ln do salário-horário 
             1,45

(0,94) 
        1,47

(0,94)
              1,36

(0,91) 
             1,24

(0,89) 
             1,22

(0,89) 
              1,14

(0,83) 
Salário-horário em R$              4,26              4,35              3,90              3,46             3,38              3,13

Escolaridade 
             7,00

(3,68) 
             7,29

(3,68) 
              7,57

(3,67) 
             7,74

(3,63) 
             7,90

(3,62) 
             8,04

(3,60) 
 
Gênero 

             0,75
(0,43) 

             0,75
(0,43) 

             0,74
(0,43) 

             0,74
(0,43) 

             0,73
(0,44) 

             0,74
(0,43) 

 
Experiência 

           18,17
(10,95) 

            18,13
(10,86) 

            17,85
(10,79) 

           17,44
(10,80) 

           17,35
(10,86) 

            17,30
(10,93) 

 
Tempo de emprego 

           50,05
(63,56) 

            51,76
(63,89) 

            51,63
(63,80) 

           48,43
(62,28) 

           47,38
(62,19) 

           46,88
(62,07)

 
Razão exportações Mercosul/vendas 

         0,022 
(0,55)

            0,024 
(0,62)

            0,027 
(0,69)

           0,025 
(0,65)

           0,023 
(0,64)

            0,018 
(0,56)

 
Razão exportações resto do mundo/vendas 

0,100
(0,215)

0,096
(0,210)

0,106
(0,224)

0,107
(0,223)

0,116
(0,231)

0,136
(0,250)

 
Razão deprec. capital/trabalho 

      7.178,00 
(16.916,00)

      7.894,00 
(17.706,00)

      7.937,00 
(21.021,00)

      7.116,00 
(54.322,00)

      6.135,00 
(14.796,00)

       6.596,00
(24.881,00)

 
Lucro líquido por trabalhador 

      3.366,00 
(81.919,00)

       1.812,00 
(86.458,00)

         (67,00)
(75.978,00)

      5.351,00 
(24.185,00)

      6.807,00 
(122.718,00)

    (3.212,00)
(337.383,00)

 
Wage bill (por trabalhador) 

   29.433,00 
(34.348,89)

     29.407,00 
(29.373,00)

     25.277,00 
(25.911,00)

    23.245,00 
(85.141,00)

    21.864,00 
(22.266,00)

     23.379,00 
(136.165,00)

 
Lucro bruto por trabalhador 

    32.798,00 
(92.120,00)

     31.219,00 
(94.453,00)

     25.210,00 
(80.979,00)

    28.595,00 
(169.194,00)

    28.671,00 
(127.017,00)

     20.166,00 
(287.223,00)

 
Receitas financeiras por trabalhador 

170,78
(1.760,00)

270,63
(3.127,00)

215,87
(2.659,00)

134,02
(1.319,00)

215,46
(3.730,00)

212,56
(3.301,00)

 Lucros em participações societárias por 
trabalhador 

5.572,00
(16.203,00)

6.860,00
(20.0507,00)

9.195,00
(33.336,00)

4.966,00
(21.395,00)

5.426,00
(31.723,00)

6.911,00
(48.851,00)

 
Receitas não-operacionais por trabalhador 

2.928,00
(19.190,00)

2.967,00
(16.773,00)

3.612,00
(24.198,00)

3.181,00
(19.037,00)

3.169,00
(19.888,00)

4.362,00
(30.716,00)

 
Despesas financeiras por trabalhador 

2.062,00
(9.551,00)

2.363,00
(23.490,00)

2.640,00
(27.708,00)

2.217,00
(13.063,00)

2.153,00
(22.514,00)

1.920,00
(20.828,00)

 Prejuízos em participações societárias por 
trabalhador 

1.066,00
(3.658,00)

1.257,00
(3.714,00)

1.281,00
(7.294,00)

1.097,00
(3.976,00)

1.318,00
(6.212,00)

1.270,00
(7.678,00)

 
Despesas não-operacionais por trabalhador 

10.635,00
(22.859,00)

11.944,00
(32.704,00)

15.375,00
(47.207,00)

11.311,00
(56.853,00)

12.115,00
(63.334,00)

14.876,00
(147.098,00)

 Ln do tamanho da firma (número de 
trabalhadores) 

            6,26 
(1,69)

              6,16 
(1,74)

              6,13 
(1,74)

             6,12 
(1,73)

             6,10 
(1,77)

             6,13 
(1,81)
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A deterioração nas condições de oferta de postos de trabalho na indústria
brasileira pode, em grande parte, ser explicada pela liberalização econômica
introduzida no início da década de 1990 pelo então presidente Fernando Collor
de Mello. A expressiva redução tarifária de produtos importados submeteu a
indústria brasileira a um novo cenário competitivo e a uma nova realidade
para o mercado de trabalho brasileiro. Evidências dos efeitos da abertura eco-
nômica sobre a criação e destruição de postos de trabalho na indústria são
fornecidas por Ribeiro et alii (2004).

Do ponto de vista da oferta de emprego das empresas industriais que
constituem a nossa amostra, é possível verificar na Tabela 1 que o número de
postos de trabalho foi reduzido significativamente no período 1997-1999. Já
no período 2000-2002 o nível de emprego dessas empresas apresentou ampla
recuperação. Em termos gerais, o período 1997-2002 indica grande
reestruturação do setor e aponta para o aumento do emprego industrial (em-
bora de forma oscilatória).

Outro aspecto a ser considerado nas estatísticas descritivas da Tabela 3 é a
queda da experiência média do trabalhador industrial, associada ao aumento da
escolaridade no mesmo período, indicando o rejuvenescimento da força de trabalho.

Por outro lado, as estatísticas de desemprego do Dieese2 mostram que, em-
bora os índices de desemprego entre os trabalhadores com faixa etária de 40 anos
ou mais sejam os menores quando comparados com as demais faixas etárias (10-14
anos, 15-17 anos, 18-24 anos e 25-39 anos), é exatamente nessa faixa etária que se
apresentam as maiores taxas de crescimento dos índices de desemprego (período
de 1996 a 1999). A taxa de crescimento do desemprego foi generalizada em todas
as faixas etárias, porém, na faixa etária de 40 anos ou mais, esse crescimento atingiu
valores superiores a 50% em todas as regiões metropolitanas estudadas (São Paulo,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Distrito Federal). Nas regiões
metropolitanas de Porto Alegre e Belo Horizonte essas taxas de crescimento do
desemprego superaram 60%. Já a taxa de crescimento média do desemprego para
as demais faixas etárias não superaram 35% no período.

As estatísticas apresentadas na Tabela 3 demonstram que a tendência na
redução da idade média do trabalhador industrial persistiu para além dos anos
analisados pelo Dieese, ou seja, sugerem que os índices de desemprego entre
os estratos mais velhos da população permaneceram crescendo a taxas superi-
ores aos estratos mais jovens para o período 2000-2002.

Um terceiro e último aspecto a ser considerado nas estatísticas descritivas
da Tabela 3 refere-se ao prejuízo médio (ver lucro líquido por trabalhador) em

2. Ver: <http://www.dieese.org.br/anu/2001/anu2001-2.xml#>.
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que incorreram as empresas do setor nos anos de 1999 e 2002. Acreditamos que
isso esteja associado aos episódios das maxidesvalorizações cambiais do real nos
respectivos anos e em seus desdobramentos em termos de política monetária.

Após fortes pressões especulativas do mercado cambial contra a moeda bra-
sileira (por conta da percepção generalizada da insustentabilidade do regime
cambial), em janeiro de 1999, o Bacen é forçado a substituir o regime de câm-
bio administrado pelo de câmbio flutuante. Durante esse mesmo período o
Bacen introduziu o regime de metas de inflação como substituto do câmbio no
papel de âncora nominal dos preços. Com o objetivo de reduzir as expectativas
inflacionárias impulsionadas pela desvalorização cambial (ver Gráfico 2, Anexo
3), o Bacen eleva fortemente a taxa básica de juros da economia (a Selic).

Em 2002 a economia brasileira sofreu nova maxidesvalorização da moeda
nacional (ver Gráfico 2, Anexo 3) por conta de especulações a respeito dos
desdobramentos das eleições presidenciais. Novamente, a exemplo do ocorri-
do em 1999, o Bacen eleva a taxa de juros básica com o objetivo de reduzir as
expectativas inflacionárias. Acreditamos que as desvalorizações cambiais, os
aumentos da taxa de juros básica e todos os seus demais desdobramentos pos-
sam estar, ainda que parcialmente, relacionados aos prejuízos médios em que
incorreram as empresas de nossa amostra para os anos de 1999 e 2002.

3.3 O Modelo Econométrico

Como já visto anteriormente, o teste da hipótese de rent-sharing pode ser ob-
tido através da estimativa de uma equação de salários conforme a expressão
(8). Nesse sentido, podemos reescrever a equação (8) na forma do modelo
econométrico a seguir:

0 1 2 3
π

ln β β Lit
it it it it

it

w X F u
n

β + + + += β                                           (9)

Onde ln wit é o logaritmo natural do salário-hora do indivíduo i no perí-
odo t, Xit é um vetor de variáveis relacionadas aos atributos do indivíduo i no
período t, Fit é um vetor de variáveis relacionadas aos atributos da firma onde
o indivíduo i está empregado no período t,πLit é o lucro líquido da firma onde
o indivíduo i está empregado no período t, nit é o número de trabalhadores
empregados na firma onde indivíduo i está empregado no período t, uit é o
erro aleatório e os β’s são constantes paramétricas a serem estimadas. O
parâmetro β3, a exemplo de ((Φ/(1+Φ)) na equação (8), representa o poder
de barganha relativa dos trabalhadores e, consequentemente, a capacidade destes
em extrair rendas da firma durante o processo de barganha.
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TABELA 4
REGRESSÕES OLS
[variável dependente = logaritmo do salário horário]

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

As estimativas ao longo deste trabalho são executadas pelo método de
mínimos quadrados ordinários, em que não são considerados controles de efei-

(2) Beta (3) Beta (4) Beta (1) Descrição 
das variáveis Independentes Regressão_1 Regressão_2 Regressão_3 

 0,0799 0,085 0,1212 Intercepto 
(6,62) (7,03) (10,10) 

 0,0683 0,0683 0,0671 Escolaridade 
(1003,05) (1003,01) (991,03) 

 0,1245 0,1241 0,1261 Gênero 
(92,79) (92,53) (94,71) 

 0,0432 0,0432 0,0430 Experiência (238,22) (238,46) (239,13) 
 -0,0014 -0,0014 -0,0014 Experiência2 

(-97,97) (-98,14) (-98,98) 
 0,00002063 0,0000207 0,0000209 Experiência3 

(46,74) (46,88) (47,73) 
 -0,000000103 -0,000000104 -0,000000107 Experiência4 

(-23,40) (-23,53) (-24,38) 
 0,0035 0,0035 0,00344 Tempo de emprego 

(397,99) (398,02) (394,34) 
 -0,00000616 -0,00000617 -0,00000613 Tempo de emprego2 (-162,33) (-162,43) (-162,54) 
 0,00000474 0,00000475 0,00000392 Razão deprec. capital/trabalho 

(540,79) (542,07) (446,80) 
 0,1413 0,1419 0,1209 Nacionalidade do capital 

(485,52) (487,52) (415,94) 
 0,06462 0,06439 0,05781 Ln tamanho firma 

(888,54) (884,32) (792,34) 
 Dummies Ano (6 dummies) sim sim sim 

 Dummies Indústria (105 dummies) sim sim sim 

 Dummies CBO (9 dummies) sim sim sim 

 Dummies Localização (27 dummies) sim sim sim 

 Dummies Interação Capital Humano (15 dummies) sim sim sim 

 0,000000374 Lucro liquido por trabalhador - 
(62,12) 

- 

 0,000003490 Lucro bruto por trabalhador - - 
(653,14) 

R2 
0,6444 0,6445 0,6494 

Adj. R2 0,6444 0,6445 0,6494 
F 326.444 324.554 331.673 
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tos fixos para trabalhadores e firmas não (Pooled OLS). As estimativas
econométricas do modelo representado pela equação (9) são reportadas na
Tabela 4. Na segunda coluna da Tabela 4 estão reportadas as estimativas da
Regressão_1. Nessa regressão consideram-se apenas os atributos dos trabalha-
dores (Xit) e das firmas (Fit) como variáveis explicativas para a variável ln wit.
Todas as variáveis explicativas desse modelo apresentam estimativas com sinais
teoricamente coerentes e estatisticamente significativas.3

A Regressão_2 (coluna 3, Tabela 4) estima o modelo de rent-sharing, pois
a variável πLit/ nit (lucro líquido por trabalhador) é introduzida ao modelo
econométrico. Pode-se verificar que o valor obtido para β3 é de 0,000000374.
Tal resultado apresenta valor positivo e estatisticamente significativo. Nesse
sentido, podemos afirmar que a hipótese de rent-sharing é corroborada pelas
estimativas da Regressão_2 para o caso das indústrias brasileiras. Porém, tal
estimativa pode estar enviesada por fatores que serão discutidos em maior de-
talhe nas próximas seções.

3.4 O Problema de Viés Contábil

Verificamos na seção anterior que a hipótese de rent-sharing é corroborada
quando da utilização do modelo descrito pela equação (9). Porém a estimativa
de β3 (que representa o poder relativo de barganha dos trabalhadores) igual a
0,000000374 pode estar subestimada por problema de viés contábil.

A utilização da variável lucro líquido por trabalhador representa um pro-
blema para as estimativas de rent-sharing, uma vez que tal medida de rentabi-
lidade é obtida através da subtração de todos os custos, inclusive salários, da
receita total da firma. Nesse sentido, firmas onde os trabalhadores dispõem de
maior poder relativo de barganha (e consequentemente maiores salários), apre-
sentarão menores lucros líquidos por trabalhador, levando à subestimação do
parâmetro de rent-sharing.

Com o objetivo de superar tal viés das estimativas econométricas neste
trabalho, utilizar-se-á a variável lucro bruto por trabalhador no conjunto de
regressões a serem estimadas.4

Dadas as considerações acima, necessitar-se-á modificar o modelo
econométrico representado pela equação (9) da seguinte maneira:

0 1 2 3
π
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β + + + += β                                         (10)

3. As estatísticas t de Student, corrigidas para o clustering por trabalhador, são reportadas entre parênteses abaixo das estimativas dos betas.

4. Os detalhes da construção da variável lucro bruto por trabalhador podem ser obtidos no Anexo 1 (ver var_26, var_27 e var_28).
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Onde πBit é o lucro bruto da firma onde o indivíduo i está empregado no
período t.

A Regressão_3 (coluna 4, Tabela 4) estima o modelo de rent-sharing con-
siderando agora a variável πBit/ nit (lucro bruto por trabalhador). Pode-se veri-
ficar que o novo valor obtido para β3 é de 0,000003490. Novamente o resul-
tado apresenta valor positivo e estatisticamente significativo. Pode-se afirmar,
mais uma vez, que a hipótese de rent-sharing é corroborada para o caso das
indústrias brasileiras. Pode-se verificar ainda que a correção do viés contábil
implicou um aumento de aproximadamente dez vezes em β3, quando compa-
rado ao valor obtido no modelo anterior.

Mesmo após o controle de viés contábil, não é possível afirmar que as
estimativas encontradas até o presente momento não estejam sujeitas a viéses
de outra natureza. Um ponto importante a ser levado em conta na próxima
seção diz respeito à utilização de uma hipótese até agora considerada neste
trabalho: a exogeneidade dos lucros.

3.5 O Problema da Endogeneidade

Como já mencionado na introdução deste trabalho, a hipótese de rent-sharing
é construída a partir da condição de imperfeição dos mercados, nesse caso
especifico, tanto no mercado de produto quanto no mercado de trabalho. Até
o presente momento, todos os modelos econométricos aqui apresentados con-
sideram que os lucros (líquidos ou brutos) sejam variáveis exógenas. Evidente-
mente que a exogeneidade dos lucros em modelos de oligopólio implica a
utilização de uma hipótese extremamente restritiva e muito pouco realista.

A ausência de controle da endogeneidade dos lucros pode ser responsável
por viéses de simultaneidade das estimativas econométricas até agora apresen-
tadas. A questão do problema da endogeneidade dos lucros em modelos de
rent-sharing, bem como a solução para tal problema, são muito bem endereçadas
por Banchflower e outros (1996) nos seguintes termos:

Profits are, of course, endogenous. Therefore, in estimating a function where the
equilibrium wage is determined by the level of profit-per-employee, it is necessary to
bear in mind the simultaneity between profit and pay. There are two ways to try to
handle the problem. First, if shocks to profits take time to be passed on in greater
remuneration, it might be possible to treat the equation structure as recursive (…) The
second possible approach is to find a good instrumental variable. [BLANCHFLOWER,
OSWALD e SANFEY (1996), p.231].

Este trabalho procura solucionar o problema de viés de simultaneidade
através da estratégia do uso de variáveis instrumentais (IV). A seleção de vari-
áveis instrumentais é sempre uma grande dificuldade para os pesquisadores.
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Caner (2005), entre outros autores, estabelece que a escolha dos instrumentos
deve contemplar dois critérios: a) A variável instrumental deve ser fortemente
correlacionada com as variáveis endógenas explicativas; e b) O instrumento
não deve ser correlacionado com os erros estruturais, ou seja, o instrumento
deve ser uma variável exógena.

O não-cumprimento desses critérios na escolha dos instrumentos pode tor-
nar as estimativas do modelo inconsistentes. Shea (1996) argumenta que a
performance dos estimadores IV depende crucialmente do grau de relevância do
instrumento, ou seja, a correlação entre instrumentos e variáveis endógenas
explicativas. Um baixo grau de relevância dos instrumentos aumenta a inconsis-
tência das IV estimativas quando os instrumentos não são perfeitamente exógenos
e, até mesmo no caso de sua perfeita exogeneidade, sua baixa relevância aumenta-
ria os erros-padrão assintóticos, reduzindo assim o poder dos testes de hipóteses.

Dadas essas observações, o problema central para o pesquisador é o de
verificar o grau de relevância dos instrumentos que tem à sua disposição. Bound,
Jaeger e Baker (1995) e Shea (1996) sugerem que as medidas mais adequadas
de verificar o grau de relevância dos instrumentos são o R2 parcial e o teste F
dos instrumentos na explicação da variável endógena. O processo de escolha
das variáveis instrumentais a serem utilizadas neste trabalho orientou-se pelos
critérios que acabamos de descrever. A utilização do modelo econométrico
com variáveis instrumentais implica transformar as equações (9) e (10) em
modelos de equações simultâneas, como segue:

π
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                                        (11)

Onde Zit é um vetor de variáveis instrumentais e πjit é o lucro da firma e
onde j=(L,B). As variáveis instrumentais que compõem o vetor Zit são: var_30,
var_31, var_32, var_34, var_35 e var_36 (verificar descrição das variáveis no
Anexo 1).5 Essas variáveis correspondem a receitas e despesas financeiras, não-
operacionais ou relacionadas com participações em outras empresas. Na medi-
da em que não estejam diretamente relacionadas ao processo de determinação
de salários, essas variáveis podem funcionar como instrumentos, uma vez que
são, por definição da variável lucros, correlacionados a essa variável. As estima-
tivas obtidas para o modelo (11) são executadas através do método de míni-
mos quadrados em dois estágios (Pooled 2SLS).

5. As variáveis var_29 e var_33 não constituem o vetor de instrumentos por não atenderem os critérios de seleção.
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TABELA 5
REGRESSÕES 2SLS
[variável dependente = logaritmo do salário horário]

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Essas estimativas estão reportadas na Tabela 5. Na coluna (2) dessa tabela
estão disponíveis as estimativas para a Regressão_4, que considera a variável
lucro líquido por trabalhador. Novamente, todas as estimativas apresentam
sinais coerentes (exceto para a variável lucro líquido por trabalhador) e são

(2) Beta (3) Beta (4) Beta (5) Beta (1) Descrição 
da variável Regressão_4 Regressão_5 Regressão_6 Regressão_7 

  0,0335 0,0333 -0,0836 -0,0762 Intercepto 
(2,69) (2,67) (-2,56) (-2,34) 

  0,0665 0,0666 0,0714 0,0716 Escolaridade 
(891,5) (892,22) (631,86) (632,43) 

  0,1532 0,1526 0,1905 0,1899 Gênero 
(105,01) (104,46) (84,75) (84,40) 

  0,0431 0,0432 0,0471 0,0472 Experiência (224,52) (224,72) (154,83) (155,09) 
  -0,00137 -0,00137 -0,00156 -0,00156 Experiência2 

(-89,22) (-89,33) (-64,64) (-64,61) 
  0,000018 0,000018 0,000022 0,000022 Experiência3 

(38,20) (38,27) (29,81) (29,91) 
  -6,92E-8 -6,93E-8 -0,000000103 -0,000000104 Experiência4 

(-14,68) (-14,72) (-14,03) (-14,11) 
  0,00357 0,00358 0,00356 0,00357 Tempo de emprego 

(366,74) (367,15) (257,07) (257,47) 
  -0,00000676 -0,00000677 -0,00000686 -0,00000688 Tempo de emprego2 (-156,87) (-156,95) (-116,37) (-116,59) 
  0,00000472 0,00000509 0,00000501 0,00000543 Razão deprec. capital/trabalho 

(417,19) (482,74) (287,44) (329,08) 
  0,1561 0,1595 0,1377 0,1423 Nacionalidade do capital 

(454,98) (464,16) (324,73) (334,14) 
  0,0707 0,0707 0,0409 0,0402 ln tamanho firma 

(806,10) (803,03) (276,93) (272,43) 
  Dummies Ano (6 dummies) sim sim sim Sim 
  Dummies Indústria (105 dummies) sim sim sim Sim 
  Dummies CBO (9 dummies) sim  sim  sim Sim 
  Dummies Localização (27 dummies) sim sim sim Sim 
  Dummies Interação Capital Humano (15 
dummies) 

sim sim sim Sim 

  -0,000000548 - -0,000000746 - Lucro líquido por trabalhador 
(-115,85) - (-79,64) - 

  - -0,000000420 - -0,000000504 Lucro bruto por trabalhador - (-80,14) - (-41,46) 
  R2 0,6075 0,6069 0,6399 0,6393 
  Adj. R2 0,6075 0,6069 0,6399 0,6393 
  F 238.681 238.067 126.646 126.336 
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estatisticamente significativas, assim como é também o caso da Regressão_5,
que considera a variável lucro bruto por trabalhador e cujas estimativas são
reportadas na coluna (3) da mesma tabela. Em ambos os casos o valor de β3 é
negativo. No caso da Regressão_4 o valor de β3 é -0,000000548, já para a
Regressão_5 este valor é de -0,000000420. Assim como nas estimativas em
OLS, o controle do viés contábil aumentou o valor de β3 da variável lucro
bruto por trabalhador (-0,000000420) em relação ao lucro líquido por traba-
lhador (-0,000000548).

Como já mencionado no início desta seção, é necessário verificar o grau
de relevância dos instrumentos utilizados nas estimativas em 2SLS. Os valores
de R2 parcial e F parcial dos instrumentos são reportadas no Anexo 2, Tabela 6.
A significância estatística e a contribuição do conjunto dos instrumentos para
o R2 total são considerados satisfatórios.

As estimativas em 2SLS reduziram os valores de β3 quando comparados
com as estimativas obtidas em OLS. Além disso, tais valores tornaram-se nega-
tivos – logo o controle da endogeneidade dos lucros da firmas implicaram em
estimativas que refutam estatisticamente a hipótese de prática de rent-sharing
para a economia brasileira.

3.6 Rent-sharing e Comércio Exterior

Nesta subseção o trabalho se dedica a analisar a hipótese de prática de rent-
sharing entre as empresas industriais brasileiras exportadoras. Duas motiva-
ções justificam tal análise: a) a primeira, pela simples curiosidade de verificar
o grau de poder relativo de barganha para trabalhadores filiados a indústrias
sujeitas a competição internacional; e b) a utilização de uma subamostra de
firmas exportadoras e/ou importadoras possibilita-nos considerar novas variá-
veis instrumentais, bastante promissoras no que diz respeito ao critérios de
seleção mencionados anteriormente. Essas variáveis são baseadas nas variações
da taxa de câmbio do real em relação a outras moedas e na importância das
exportações em termos do total de vendas para cada empresa. Intuitivamente,
essas medidas podem funcionar como instrumentos, uma vez que, por exem-
plo, a apreciação do real leva a um encarecimento das exportações, provocando
uma redução dos lucros. Essa redução, por sua vez, será tanto maior quanto
maior for o peso das exportações nas vendas totais da empresa [para mais deta-
lhes sobre esta abordagem, ver Martins (2004)].

A PIA fornece informações sobre a razão (exportações para o Mercosul/
vendas totais da firma), bem como para a razão (exportações para o Resto do
Mundo/ vendas totais da firma). O procedimento de construção das variáveis
instrumentais introduzidas nesta seção reporta ao Anexo 1 (verificar var_24 e
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var_25). Os índices reais anuais de taxas de câmbio que multiplicam as razões
exportações/vendas totais foram obtidos a partir da ponderação de índices
mensais vezes exportações mensais para cada bloco específico (Mercosul ou
Resto do Mundo).

No caso de exportações para o Mercosul, utilizou-se o índice de taxa de
câmbio real R$/peso argentino. Já no caso das exportações para o Resto do
Mundo, utilizou-se uma combinação de índices de taxa de câmbio real R$/
Euro (ponderado pelas exportações para a União Européia) e R$/US$ (ponde-
rado pelas exportações para todos os demais países que não constituam o
Mercosul e a União Européia).

Uma característica desejável das variáveis instrumentais em painéis é que
estas tenham grande variabilidade no tempo e grande variabilidade entre as
diferentes unidades cross-section. As diferentes combinações de razão exportações
Mercosul/vendas totais e exportações Resto do Mundo/vendas totais para cada
uma das firmas exportadoras garante variabilidade cross-section em cada unidade
de tempo. Já a variabilidade desse instrumento no tempo pode ser garantida
pelas grandes flutuações que o real sofreu ao longo do período 1997-2002.

Pode-se verificar no Anexo 3, Gráficos 2, 3 e 4, que o real sofre grandes
flutuações no período, independentemente de qual seja a moeda estrangeira
considerada. Como já mencionado anteriormente, nesse período o real sofre
duas grandes desvalorizações cambiais: a primeira em janeiro de 1999, quando
o Bacen substitui o regime de câmbio administrado pelo de câmbio flutuante, e
a segunda, a partir do segundo semestre de 2002, por conta do receio de inves-
tidores privados quanto à definição das eleições presidenciais no Brasil.

Outro aspecto que merece referência sobre as flutuações cambiais no pe-
ríodo foi a substituição de regime cambial na Argentina. No último trimestre
de 2001 o Banco Central Argentino iniciou o processo de substituição do
regime de currency board por um regime cambial flutuante, procedimento que
implicou a desvalorização cambial do peso argentino por um longo período
(ver Anexo 3, Gráfico 4).

Dada a utilização de uma subamostra de empresas exportadoras e a pos-
sibilidade da introdução de novas variáveis instrumentais no modelo
econométrico, o sistema de equações a ser estimado pode ser descrito da se-
guinte maneira:
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Onde o sobrescrito EXP em cada uma das variáveis representa informações
de empresas exportadoras. As variáveis instrumentais que compõem o vetor ZEXP

it

são: var_24, var_25, var_30, var_31, var_32, var_34, var_35 e var_36.

As estimativas para o modelo econométrico da equação (12) estão repor-
tadas na Tabela 5. Na coluna (4) dessa tabela estão disponíveis as estimativas
para a Regressão_6, que considera a variável lucro líquido por trabalhador –
subamostra de firmas exportadoras. Já na coluna (5) estão disponíveis as esti-
mativas para a Regressão_7, que considera a variável lucro bruto por trabalha-
dor – subamostra de firmas exportadoras.

O uso de uma subamostra de empresas exportadoras e a introdução das
variáveis instrumentais var_24 e var_25 reduziu os valores de β3 quando com-
parados com todas as estimativas anteriores. O valor de β3 para a regressão,
utilizando lucro líquido por trabalhador, foi negativo (-0,000000746) e esta-
tisticamente significativo – o que implicaria na recusa da hipótese de rent-
sharing. Da mesma maneira, após o controle do viés contábil (Regressão_7), o
valor de β3 permanece negativo e estatisticamente significativo (-0,000000504).

Os valores de R2 parcial e F parcial dos instrumentos, bem como todas as
demais estimativas das regressões auxiliares de lucros para a subamostra de
firmas exportadoras são reportadas no Anexo 2, Tabela 7. A significância esta-
tística e a contribuição do conjunto dos instrumentos para o R2 total são,
novamente, considerados satisfatórios.

Dadas essas observações, é possível inferir, mais uma vez, a exemplo das
estimativas em 2SLS para a amostra original, que não é possível corroborar
estatisticamente a hipótese de rent-sharing para as indústrias brasileiras.

3.7 Rent-sharing: Comparações Internacionais

Uma adequada medida de comparação no sentido de verificar a extensão da
prática de rent-sharing para diferentes economias é o Lester Range.6 A interpre-

6. Esta medida é obtida através da equação 4* â (do lucro líquido ou bruto por trabalhador)* Desvio-padrão do lucro (líquido ou bruto)
por trabalhador.
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tação dos valores de Lester Range pode ser feita nos seguintes termos: por exem-
plo, um Lester Range de 5,43% significa que um trabalhador obteria um au-
mento em sua remuneração de 5,43% ao se transferir de uma empresa com
“lucros baixos” (definida como uma empresa cujos lucros estão dois desvios-
padrão abaixo da média dos lucros) para uma empresa com “lucros altos” (cujos
lucros estão dois desvios-padrão acima da média dos lucros).

QUADRO 1
LESTER RANGE – BRASIL

A obtenção de tais valores permite-nos efetuar comparações do poder de
barganha relativa dos trabalhadores brasileiros em relação aos valores obtidos
para trabalhadores de países desenvolvidos para os quais existam análises seme-
lhantes. Como se pode verificar no Quadro 1, os valores de Lester Range são
muito diferentes quando obtidos de diferentes métodos econométricos – os va-
lores obtidos das regressões com lucros brutos por trabalhador são superiores aos
obtidos com lucros líquidos por trabalhador e, como esperado, as estimativas
com variáveis instrumentais diferem das estimativas obtidas em OLS. Conside-
radas tais observações, tomaremos o devido cuidado em efetuar comparações.

Em termos de estimativas com lucros líquidos por trabalhador, os valores
aqui obtidos (entre -11,21% e 5,43%) podem ser comparados aos obtidos
por Blanchflower, Oswald e Sanfey (1996) para os Estados Unidos da América
(24%); Arai (2003) para a Suécia (entre 12% e 24%); e Hildreth e Oswald
(1997) para o Reino Unido (16%).

Considerando estimativas com lucros brutos por trabalhador, os valores
aqui obtidos (entre -7,49% e 49,87%) podem ser comparados aos valores
obtidos por Martins (2004) para Portugal (56%).

A interpretação dos valores de Lester Range pode ser feita nos seguintes
termos: um valor de Lester Range de 5,43% significa que um mesmo trabalha-
dor obteria um aumento em sua remuneração de 5,43% ao se transferir de
uma empresa com “lucros baixos” para uma empresa com “lucros altos”.

Através das comparações de valores de Lester Range, podemos mais uma vez
inferir que a economia brasileira não apresenta evidência de prática de rent-sharing

Valores 
Regressão 2 

Lucro líquido/ 
trabalhador 

Regressão 3 
Lucro bruto/ 
trabalhador 

Regressão 4 
Lucro líquido/ 
trabalhador 

Regressão 5 
Lucro bruto/ 
trabalhador 

Regressão 6 
Lucro líquido/ 
trabalhador 

Regressão 7 
Lucro bruto/ 
trabalhador 

Beta 
(ß3) 

0,000000374 0,000003490 -0,000000548 -0,000000420 -,000000746 -0,00000504 

Lester 
Range 

5,43% 49,87% -7,95% -6,03% -11,21% -7,49% 
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e que o poder de barganha dos trabalhadores brasileiros é significativamente infe-
rior ao poder de barganha dos trabalhadores dos países acima mencionados, ou
seja, dos países com maior grau de desenvolvimento econômico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo testar empiricamente a validade da hi-
pótese de rent-sharing para o setor industrial brasileiro. Com ele oferecemos
uma contribuição à literatura específica, uma vez que a grande maioria dos tra-
balhos desenvolvidos nessa área contemplam estudos de casos de países desen-
volvidos, dotados, quase todos eles, de estruturas sindicais fortes e organizadas.

O período aqui analisado captura uma fase particular da economia brasilei-
ra, a saber, o período pós liberalização comercial introduzida no início da década
de 1990. Verificou-se que o ambiente do mercado de trabalho brasileiro no
período foi marcado por acentuada queda dos salários reais da indústria, por
elevadas taxas de desemprego e por um aumento da escolaridade dos trabalha-
dores formais. Verificou-se ainda que esse período apresentou momentos de grande
instabilidade para a economia brasileira, de que são exemplos os ataques cambi-
ais ao real em janeiro de 1999 e no segundo semestre do ano de 2002.

É nesse cenário de dificuldades e transformações de um país em desen-
volvimento que a hipótese de rent-sharing é submetida a teste empírico. As
particularidades do período acentuam ainda mais o diferencial deste trabalho
em relação aos demais testes empíricos desenvolvidos para outras economias.

Os resultados obtidos aqui (especificamente os obtidos após o controle
da endogeneidade dos lucros das empresas, em que se espera um menor
enviesamento de resultados) não corroboram a hipótese de rent-sharing. De-
monstrou-se, ainda – em análise comparativa com os resultados obtidos para
outras economias –, que o poder de barganha relativa dos trabalhadores brasi-
leiros é significativamente inferior aos dos trabalhadores da maior parte dos
países desenvolvidos para os quais existam análises. Esse resultado estará pro-
vavelmente relacionado a algumas características do mercado de trabalho bra-
sileiro, como a elevada informalidade e o peso reduzido dos sindicatos.

Em investigação futura, analisaremos a robustez desses resultados quanto
a outras questões econométricas, incluindo a heterogeneidade dos trabalhado-
res e de suas empresas. Outra perspectiva analítica pertinente diz respeito a
conhecer quais as características dos setores, empresas e trabalhadores que es-
tão relacionadas com diferenças nos níveis de divisão de rendas.
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ANEXO 1: LISTA DE VARIÁVEIS

VARIÁVEIS UTILIZADAS E SUAS FONTES

Var1. ln salário-horário (Rais);

Var2. Escolaridade (Rais);

Var3. Dummy para gênero (Rais);

Var4. Experiência do empregado (Rais);

Var5. Experiência do empregado ao quadrado (Rais);

Var6. Experiência do empregado ao cubo (Rais);

Var7. Experiência do empregado à quarta (Rais);

Var8. Dummies para ocupação, CBO Subgrupo (Rais);

Var9. Tenure em meses (Rais);

Var10. Tenure em meses ao quadrado (Rais);

Var11. Dummy para gênero X escolaridade (Rais);

Var12. Dummy para gênero X experiência do empregado (Rais);

Var13. Dummy para gênero X experiência do empregado ao quadrado (Rais);

Var14. Dummy para gênero X experiência do empregado ao cubo (Rais);

Var15. Dummy para gênero X experiência do empregado à quarta (Rais);

Var16. Dummy para gênero X dummies para ocupação (Rais);

Var17. Dummy para gênero X tenure em meses (Rais);

Var18. Dummy para gênero X tenure em meses ao quadrado (Rais);

Var19. Dummy para tamanho da firma – pessoal ocupado médio (PIA campo 8);

Tamanho 1 (1 a 10 empregados)

Tamanho 2 (11 a 50 empregados)

Tamanho 3 (51 a 100 empregados)

Tamanho 4 (101 a 250 empregados)

Tamanho 5 (251 a 500 empregados)

Tamanho 6 (501 a 1000 empregados)

Tamanho 7 (mais de 1000 empregados)
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Var20. Dummies para localização geográfica por Estados (Rais ou PIA);

Var21. Dummies para setor produtivo - CNAE 3 dígitos (Rais);

Var22. Razão capital/trabalho (PIA);

OBS: aqui se utilizará a razão entre o valor de depreciação, amortização e
exaustão (campo 61 da PIA) e pessoal ocupado nº médio (campo 8 da PIA)
como variável proxy para a razão capital/trabalho;

Var23. Nacionalidade do capital (Bacen);

Var24. Razão exportações Mercosul/ vendas totais (campo 23 da PIA) x índice
de taxa de câmbio real – exportação manufaturados para o bloco comercial
Mercosul;

Obs.: os índices de taxa de câmbio real a serem utilizadas na Var24 são: ano
1997 = 126,73; ano 1998 = 127,77; ano 1999 = 164,89; ano 2000 = 146,79;
ano 2001 = 164,03; ano 2002 = 102,17;

Var25. Razão exportações outros países/ vendas totais (campo 24 da PIA) X
índice de taxa de câmbio real – exportação manufaturados para o bloco comer-
cial outros países;

Obs.: Os índices de taxa de câmbio real a serem utilizadas na Var25 são ano
1997 = 87,05; ano 1998 = 85,19; ano 1999 = 109,03; ano 2000 = 94,15;
ano 2001 = 100,68; ano 2002 = 109,11;

Var26. Lucro líquido por trabalhador;

Obs.: Lucro líquido por trabalhador = lucro ou prejuízo (campos 74 ou 75
respectivamente da Seção D, p. 4 do questionário da PIA) / pessoal ocupado
médio no ano (campo 8 da Seção A, p. 2 do questionário da PIA).

Var27. Wage Bill;

OBS: Wage Bill = Gastos Totais de Pessoal (campo 39 da Seção C1, p. 3) –
Indenizações trabalhistas e por dispensas incentivadas (campo 37 da Seção
C1, p. 3)

Var28. Lucro bruto por trabalhador;

Obs.: Lucro bruto por trabalhador = (Lucro ou prejuízo (campos 74 ou 75
respectivamente da Seção D, p. 4 do questionário da PIA) + Var28 / Pessoal
Ocupado Médio no ano (campo 8 da Seção A, p. 2 do questionário da PIA).

Var29. Receita por arredondamentos e aluguéis de imóveis (campo 26 da
PIA) por trabalhador;
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Var30. Receitas financeiras (campo 27 da PIA) por trabalhador;

Var31. Resultados positivos em participações societárias (campo 29 da PIA)
por trabalhador;

Var32. Receitas não-operacionais (campo 31 da PIA) por trabalhador;

Var33. Aluguéis e arredondamentos (campo 59 da PIA) por trabalhador;

Var34. Despesas financeiras (campo 68 da PIA) por trabalhador;

Var35. Resultados negativos em participações societárias (campo 69 da PIA)
por trabalhador;

Var36. Despesas não operacionais (campo 72 da PIA) por trabalhador;

Var37. Dummies para cada ano da amostra – 1997,1998,1999, 2000,2001 e
2002;

Var38. Ln do tamanho da firma – pessoal ocupado médio (PIA campo 8);

ANEXO 2: REGRESSÕES AUXILIARES EM 2SLS (VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS)
POOLED

TABELA A.1
REGRESSÕES AUXILIARES
[variáveis dependentes = lucro líquido por trabalhador (regressão 4) e lucro bruto por trabalhador
(regressão 5)]

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

(2) Regressão 4 (3) Regressão 5 
Beta Parcial Parcial Beta Parcial Parcial 

(1) Descrição 
da Variável 

  R2 F   R2 F 
 0,682 0,007 333.090 1,1967 0,00209 83.871 Receitas financeiras 

(651,62) - - (1.065,9) - - 
   0,437 0,0006 29.652 0,5297 0,00277 111.114 Resultados positivos em participações societárias 

(397,00) - - (448,40) - - 
   0,305 0,0068 323.301 0,373 0,00174 69.869 Receitas não-operacionais 

(435,88) - - (497,70) - - 
   -0,828 0,3798 1.804.000 -0,679 0,25752 1.034.000Despesas financeiras 

(-4.096) - - (-3.137) - - 
   -0,699 0,0216 1.026.234 -0,682 0,02089 838.939 Resultados negativos em participações societárias 

(-951,25) - - (-866,30) - - 
   -0,462 0,0171 813.621 -0,438 0,01466 588.768 Despesas não-operacionais (-893,83) - - (-790,29) - - 
 R2 0,4531 0,3528 
 Adj. R2 0,4531 0,3528 
 F 154.832 101.001 
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TABELA A.2
REGRESSÕES AUXILIARES
[variáveis dependentes = lucro líquido por trabalhador (regressão 5) e lucro bruto por trabalhador
(regressão 6)]

Fontes: PIA/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

ANEXO 3: FLUTUAÇÕES CAMBIAIS DO REAL

GRÁFICO A.1:
ÍNDICE CAMBIAL REAL R$/US$

Fonte: IPEADATA.
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(2) Regressão 6 (3) Regressão 7 
Beta Parcial Parcial Beta Parcial Parcial 

(1) Descrição 
da variável 

  R2 F  R2 F 
   0,703 0,00840 148.004 1,035 0,00278 42.889Receitas financeiras 

(400,33)   (557,77)   
   0,423 0,00068 12.024 0,453 0,00316 48.851Resultados positivos em participações societárias (262,54)   (226,23)   
   0,321 0,0116 205.634 0,328 0,00499 77.009Receitas não-operacionais 

(287,68)   (278,15)   
   -0,715 0,19167 3.380.237 -0,422 0.06960 1.075.901Despesas financeiras 

(-1.636)   (-914,29)   
   -0,804 0,02814 496.299 -0,789 0,02680 414.310Resultados negativos em participações societárias 

(-656,21)   (-609,04)   
   -0,486 0,02814 443.508 -0,481 0,02344 362.099Despesas não-operacionais 

(-652,71)   (-612,01)   
   Razão exportações Mercosul/vendas totais vezes  0,188 0,000004 79 0,086 0,00002 360
   Índice taxa de câmbio peso/real (24,88)   (10,80)   
   Razão exportações resto mundo/vendas totais vezes 0,440 0,001130 19.942 0,263 0,00209 32.293
   Índice taxa de câmbio cesta moedas/real (109,61)   (62,17)   
   R2 0,3181 0,2195 

   Adj. R2 0,3181 0,2194 
   F 39.790 23.735 
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GRÁFICO A.2
ÍNDICE CAMBIAL REAL R$/EURO

Fonte: IPEADATA.

ANEXO 4: FLUTUAÇÕES CAMBIAIS DO REAL (CONTINUAÇÃO)

GRÁFICO A.3
ÍNDICE CAMBIAL REAL R$/PESO ARGENTINO

Fonte: IPEADATA.
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CAPÍTULO 13

DIFERENCIAIS DE SALÁRIO NO SETOR DE SERVIÇOS

Martim Vicente Gottschalk
Patrick Franco Alves

1 INTRODUÇÃO

A presente contribuição é o resultado de um trabalho com os dados da Pesqui-
sa Anual de Serviços (PAS) do IBGE. O objetivo, além de apresentar os núme-
ros do setor de serviços da economia brasileira, especialmente os relativos a
emprego e renda, foi verificar a existência e a localização de prêmios salariais
positivos e negativos nesse setor, no universo de abrangência da pesquisa do
IBGE, controlando primeiramente pelos atributos da firma e depois pelos da
firma e do trabalhador.

O deslocamento de parcela considerável da geração de empregos da in-
dústria, nos anos 1970, para o setor de serviços, nos anos 1980 e 1990, trou-
xe, também no Brasil, a importância de se realizarem estudos mais aprofundados
sobre a geração de emprego e renda nesse setor. Na década de 1990, aliada à
maior abertura econômica brasileira, houve a intensificação da presença de
empresas multinacionais em atividades anteriormente marcadas por forte pre-
sença estatal.

Não são numerosos os trabalhos que se ocupam com os diferenciais de salário
específicos do setor de serviços. No Brasil, isto se deve à escassez dos dados, que até
agora se restringiam a tabulações descritivas das atividades do setor. A partir da
PAS do IBGE de 2002, porém, foi possível confrontar os microdados com as
informações contidas em outros bancos de dados, especialmente os da Relação
Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
e do Censo de Capitais, do Banco Central do Brasil (Bacen).

O trabalho está sistematizado da seguinte forma: primeiramente são apre-
sentados os números mais importantes do setor de serviços (Seção 2). Na Se-
ção 3 estão alguns traços teóricos e algumas evidências sobre os diferenciais de
salário. Seguem-se a apresentação do trabalho relativo aos diferenciais de salá-
rio no setor de serviços, primeiramente os esclarecimentos da metodologia
utilizada (Seção 4), e logo após (Seção 5) os resultados das equações de salário
para o setor de serviços. Na Seção 6 são sumarizados os principais resultados.
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2 O SETOR DE SERVIÇOS SEGUNDO A PESQUISA ANUAL DE SERVIÇOS

A PAS contempla um universo determinado de códigos da Classificação Naci-
onal de Atividades Econômicas (Cnae). Não considera, portanto, a totalidade
das atividades comumente consideradas pertencentes ao setor de serviços da
economia. Não são incluídas, por exemplo, no âmbito da PAS as atividades
dos estabelecimentos do comércio varejista, a prestação de serviços de
intermediação financeira e os serviços educacionais. A pesquisa abrange apenas
o segmento formal de prestação de serviços. As Cnaes que compõem o univer-
so da pesquisa estão reproduzidas no Anexo I.

Segundo a PAS, existiam no Brasil, em 2002, 945.397 empresas
prestadoras dos serviços no universo de abrangência da pesquisa. O maior
número de empresas está no Estado de São Paulo (357.851 ou 38% do total),
seguido de Minas Gerais (105.552 ou 11% do total) e Rio de Janeiro (93.064
ou 9,8% do total).

A grande maioria das empresas prestadoras de serviços tem até 19 funci-
onários (96,8%). Dessas empresas, a maioria presta serviços de restaurante,
lanchonete, manutenção de veículos e transporte de cargas em geral. No estra-
to de empresas com mais de 20 funcionários se destacam, além dessas, as
atividades de prestação de serviços de “hotéis, motéis e pousadas” (Cnae 5511.5)
e “seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra- temporária” (Cnae 7450.0).

Em todas as regiões brasileiras se destacam, quanto ao número de estabe-
lecimentos, as atividades “lanchonetes e similares” (Cnae 5522.0) e “restau-
rantes e estabelecimentos de bebidas” (Cnae 5521.2). Isso se observa, da mes-
ma forma, com relação ao indicador “pessoal ocupado”.

É importante mencionar que, no estrato de pequenas empresas (até 19
funcionários), o número de estabelecimentos informado pela Rais não coinci-
de com o número informado pela PAS. A Rais informa que existem no Brasil
368.862 empresas prestadoras dos serviços do universo de abrangência da
PAS. A PAS informa que são 909.559 empresas. A diferença é de cerca de
60%. No estrato de empresas com mais de 20 funcionários, porém, as infor-
mações podem ser consideradas coincidentes, com uma margem de discre-
pância desprezível.

A receita operacional líquida das empresas prestadoras de serviços em 2002
esteve próxima de 290,5 bilhões de reais.1 As unidades da federação que apre-

1. A receita operacional líquida é a soma das receitas oriundas de “prestação de serviços” (V008), “revenda de mercadorias” (V009) e
“outras atividades (indústria, construção etc.)” (V010), deduzidas as “vendas canceladas, ICMS, ISS, Simples, IPI, PIS, Cofins etc.” (V011).
Não fazem parte da receita operacional líquida “subvenções, dotações orçamentárias recebidas de governos e transferências de recursos”
(V013), “receitas financeiras, variações monetárias ativas e resultado positivo de participações societárias” (V014), “outras receitas
operacionais (aluguéis de imóveis, recuperação de despesas etc.)” (V015) e “receitas não-operacionais (lucro de alienação de bens do ativo
imobilizado etc.)” (V016).
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sentam a maior receita operacional são os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
o Distrito Federal. O Estado de São Paulo responde por cerca de 40% desse
total, ou seja, as empresas paulistas auferiram receita operacional de mais de R$
117 bilhões em 2002, seguidas das empresas situadas no Rio de Janeiro e no
Distrito Federal, com R$ 64 bilhões e R$ 20 bilhões, respectivamente.

Se classificada por Cnae, constata-se que a receita operacional líquida da
atividade de telecomunicações (Cnae 6420.3) responde por 20% da receita
operacional líquida das empresas brasileiras prestadoras de serviços, ou seja,
chega a R$ 59,7 bilhões, seguida pelas classes “transporte de cargas em geral”
(Cnae 6026.7) (R$ 19,5 bilhões) e “transporte aéreo regular” (Cnae 6210.3)
(R$ 12,5 bilhões).

As empresas com 100 ou mais funcionários respondem por mais de 63%
da receita operacional com prestação de serviços (cerca de R$ 184 bilhões). As
empresas com até 19 funcionários geram R$ 64 bilhões de receita operacional
(22% do total).

Em 24 das 27 unidades da federação o segmento “telecomunicações” se
encontra entre as cinco atividades que geram a maior receita operacional, e em
15 unidades da federação esse é o segmento com a maior receita operacional.

Dentre as pequenas empresas (com até 19 funcionários) se destacam os
segmentos de “lanchonetes e similares” (Cnae 5522.0), “transporte de cargas
em geral” (Cnae 6026.7) e “restaurantes e estabelecimentos de bebidas” (Cnae
5521.2), com receita operacional de quase R$ 15 bilhões. Dentre as grandes
empresas (com 100 ou mais funcionários) se destacam as atividades de “tele-
comunicações” (Cnae 6420.3) e “transporte aéreo regular” (Cnae 6210.3),
com receita operacional de cerca de R$ 70 bilhões.

Pessoal ocupado e salários no setor de serviços

A variável pessoal ocupado aqui apresentada corresponde ao total de pessoal,
assalariado e não-assalariado (“proprietários e sócios com atividade” e “mem-
bros da família sem remuneração”), em 31 de dezembro de 2002.

Nas empresas brasileiras prestadoras de serviços trabalhavam, em
31.12.2002, 6.856.169 pessoas. O Estado de São Paulo se destaca como o
estado onde mais pessoas trabalham na prestação de serviços (2.545.957 tra-
balhadores), seguido de Rio de Janeiro (903.012 trabalhadores) e Minas Ge-
rais (648.267 trabalhadores).
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TABELA 1
PESSOAL OCUPADO NO SETOR DE SERVIÇOS POR UF

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Segundo a PAS, as atividades mais intensivas em mão-de-obra são os ser-
viços de limpeza em prédios e domicílios (Cnae 7470.5), lanchonetes e simi-
lares (Cnae 5522.0), restaurantes e estabelecimentos de bebidas (Cnae 5521.2),
seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária (Cnae 7450.0) e
transporte de cargas em geral (Cnae 6026.7).

TABELA 2
PESSOAL OCUPADO NO SETOR DE SERVIÇOS POR ATIVIDADE

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Quando se observa o número de funcionários empregados segundo o
porte das empresas empregadoras se constata que as pequenas empresas (com
até 19 funcionários) são expressivas na ocupação de mão-de-obra, responden-
do por 43% do pessoal ocupado na prestação de serviços. Da mesma forma, se
destaca o outro extremo: outros 43% do pessoal ocupado na prestação de
serviços trabalham em empresas com 100 ou mais funcionários.

TABELA 3
PESSOAL OCUPADO NO SETOR DE SERVIÇOS POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

SP 2.545.957 

RJ 903.012 

MG 648.267 

RS 436.513 

PR 386.435 

 

Atividades de limpeza em prédios e domicílios 584.159 

Lanchonetes e similares 560.688 

Restaurantes e estabelecimentos de bebidas 516.280 

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra para serviços temporários 408.144 

Transporte rodoviário de cargas em geral 378.329 

Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano 373.134 

Atividades de investigação, vigilância e segurança 363.555 

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, não especificadas anteriormente 350.464 

Estabelecimentos hoteleiros com restaurantes 168.205 

Manutenção e reparação de veículos automotores 168.150 

 

Até 19 funcionários 2.947.171 

100 ou mais funcionários 2.954.205 

20 a 49 funcionários 562.548 

50 a 99 funcionários 392.245 

Total 6.856.169 
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A distribuição regional do emprego no setor de serviços é desigual: 61,5%
dos funcionários de empresas de serviços estão na região Sudeste, 16,2% na
região Sul, 12% na região Nordeste, 8,1% na região Centro-Oeste e apenas
2% na região Norte. Nesta, a pesquisa abrange apenas as empresas com sede
nas capitais dos estados.

TABELA 4
PESSOAL OCUPADO NO SETOR DE SERVIÇOS POR REGIÃO

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Os gastos com pessoal das empresas prestadoras dos serviços compreen-
didos pela PAS foram de R$ 55,1 bilhões no ano de 2002. No Estado de São
Paulo se verifica o maior gasto das empresas prestadoras de serviços com salári-
os: R$ 23,4 bilhões, ou seja, 42,5% do total nacional. Segue o estado do Rio
de Janeiro, com R$ 9 bilhões, ou seja, 15,5% do total.

TABELA 5
GASTO COM SALÁRIO NO SETOR DE SERVIÇOS POR UF
[em R$]

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

O segmento “transporte rodoviário, regular urbano” (Cnae 6023.2) se
destaca como a atividade que, no total nacional, mais apresentou gastos com
salários em 2002. São R$ 3,7 bilhões, contra R$ 3,1 bilhões do segmento
“telecomunicações” (Cnae 6420.3) e R$ 3 bilhões do segmento “investigação,
vigilância, segurança e transporte de valores” (Cnae 7460.8). Entre os cinco
maiores, se encontram, ainda, as atividades “transporte de cargas em geral”
(Cnae 6026.7) e “serviços de limpeza em prédios e domicílios” (Cnae 7470.5),
com gastos salariais de R$ 2,8 bilhões e R$ 2,6 bilhões, respectivamente.

Sudeste 4.213.349 

Sul 1.113.442 

Nordeste 831.112 

Centro-Oeste 556.106 

Norte  142.160 

Total 6.856.169 

 

 SP 23.430.096.399 

 RJ 9.080.006.114 

 MG 3.888.654.062 

 RS 3.486.892.820 

 DF 3.380.989.855 
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TABELA 6
GASTO COM SALÁRIOS NO SETOR DE SERVIÇOS POR CNAE
[em R$]

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Em termos regionais, é na região Sudeste que se registra o maior gasto
com salários. São R$ 33,1 bilhões. Seguem a região Sul, com R$ 7,6 bilhões,
a região Centro-Oeste, com R$ 4,8 bilhões, a região Nordeste, com R$4,6
bilhões e a região Norte, com R$ 906 milhões.

TABELA 7
GASTO COM SALÁRIOS NO SETOR DE SERVIÇOS POR REGIÃO
[em reais]

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Observa-se que 60% do total de gastos com salários, R$ 33,1 bilhões, são pagos
por empresas de grande porte, ou seja, por empresas com 100 ou mais funcionários.
24%, R$ 13,3 bilhões, são pagos por empresas pequenas, com até 19 funcionários.

TABELA 8
GASTO COM SALÁRIOS NO SETOR DE SERVIÇOS POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
[em R$]

Fontes: PAS/IBGE 2002. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano 3.379.534.458 

Telecomunicações 3.111.759.082 

Atividades de investigação, vigilância e segurança 3.031.300.562 

Transporte rodoviário de cargas em geral 2.808.735.152 

Atividades de limpeza em prédios e domicílios 2.679.568.183 

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra para serviços temporários 2.452.266.330 

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, não especificadas 
anteriormente 2.215.186.879 

Lanchonetes e similares 1.885.699.154 

Restaurantes e estabelecimentos de bebidas 1.863.117.113 

Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado 1.769.693.991 

 

Sudeste 37.071.119.962 

Sul 7.674.490.006 

Centro-Oeste 4.809.491.610 

Nordeste 4.640.489.752 

Norte 906.058.411 

Total 55.101.649.768 

 

100 ou mais 33.114.576.234 

Até 19 funcionários 13.363.231.803 

20 a 49 funcionários 4.846.893.644 

50 a 99 funcionários 3.776.948.060 

Total 55.101.649.768 
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3 TEORIA E EVIDÊNCIAS SOBRE OS DIFERENCIAIS DE SALÁRIO NO SETOR DE
SERVIÇOS

Segundo a teoria competitiva tradicional, no mercado de trabalho competiti-
vo os trabalhadores recebem um salário igual ao custo de oportunidade. O
salário pago é o suficiente para atrair trabalhadores detentores de determinada
qualificação desejada pela firma. Assim, qualidades que não estejam direta-
mente relacionadas ao aproveitamento do trabalhador na firma não afetam o
nível de salário. O fato de haver diferenciais salariais entre trabalhadores igual-
mente qualificados não cabe na teoria competitiva tradicional.

A teoria dos contratos implícitos, formulada por Azariadis (1975), parte
da idéia básica de que a incerteza a respeito do futuro, associada à aversão ao
risco por parte dos trabalhadores, gera um prêmio para o empregador na for-
ma de salário mais baixo em troca de salário real estável. Porém, essa teoria dos
contratos implícitos explica a rigidez dos salários, e não o desemprego.

Alternativamente a essa teoria, as teorias do salário de eficiência sugerem que
qualidades não necessariamente associadas ao aproveitamento do trabalhador na
firma podem, sim, influenciar o nível de salário, gerando um prêmio salarial por
influenciarem o salário de equilíbrio. A pergunta que se coloca é sobre o motivo de
os mercados não se equilibrarem no nível microeconômico, se as firmas presumi-
damente estão procurando a maximização dos lucros, o que equivale a dizer que
existe uma rigidez dos salários, que não caem abaixo de um determinado nível.

Os motivos apresentados para explicar a rigidez dos salários são vários.2

Destacam-se três:

• Nos modelos de contrato implícito a aversão ao risco por parte dos tra-
balhadores induz as firmas a oferecerem contratos de salário fixo.

• Também o chamado “efeito de seleção adversa” é uma possibilidade de
explicação da rigidez dos salários, sendo que redução de salários provo-
caria saída exatamente daqueles trabalhadores mais qualificados, acarre-
tando conseqüências negativas sobre a produtividade da firma.

• Outra explicação para a rigidez dos salários é o efeito de incentivo. Sen-
do o salário idêntico ao custo de oportunidade, o trabalhador seria indi-
ferente com relação a trabalhar ou não trabalhar (desfrutar de tempo
livre). O salário acima do ponto de equilíbrio pode, assim, ser interpre-
tado como um incentivo a que o trabalhador opte pelo trabalho. Cortes
de salário significam, para a firma, a perda dos trabalhadores mais qua-
lificados, que optariam por não trabalhar.

2. Para detalhes ver Weiss (1991) e, para uma visão geral, ver Heijdra e Van Der Ploeg (2002, Cap. 7).
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Os vários trabalhos empíricos sobre o tema se dedicaram a testar a exis-
tência e levantar as possíveis justificativas para os diferenciais intersetoriais de
salário.3 No Brasil, todos se ocupam em identificar e justificar diferenciais de
salários industriais, e não dão ênfase ao setor de serviços. Este, porém, respon-
de por parcela significativa da renda e do emprego de mão-de-obra, conforme
demonstram os números apresentados no Capítulo 2.

Nos parágrafos a seguir são apresentados alguns trabalhos que tratam de
diferenciais de salários e que fazem referência ao setor de serviços.

Krueger e Summers (1988), em seu trabalho seminal sobre salários de
eficiência e estrutura salarial interindustrial, fazem referência ao setor de servi-
ços, tanto a um quanto a dois dígitos na classificação CIC. Estimam que este
apresenta um diferencial de salário negativo relativamente ao salário em outros
segmentos da economia, como construção e manufatura, e demonstram que essa
estrutura salarial se mantém relativamente constante ao longo do tempo e tam-
bém quando utilizado o controle dos atributos do trabalhador além do controle
dos atributos da firma, corroborando, assim, a teoria do salário de eficiência.

Outros trabalhos menores seguiram a linha sugerida por Krueger e
Summers. Por exemplo, Edin e Zetterberg (1992) estimaram os diferenciais
de salário na economia sueca e os compararam aos diferenciais norte-america-
nos. Consideraram no trabalho diversas atividades do setor de serviços, como
transporte, comunicação e serviços pessoais, além de setores como manufatura
em geral e química, concluindo que a amplitude dos diferencias é considera-
velmente menor que nos Estados Unidos. Relativamente ao setor de serviços, o
trabalho demonstra que boa parte das atividades de prestação de serviços apre-
senta diferenciais de salários positivos.

Osburn (2000) utiliza dados da estatística de emprego para investigar
diferenciais de salário segundo a atividade desempenhada pelo trabalhador na
firma e constatam que as atividades mais intimamente relacionadas à atividade
finalística das empresas são as que proporcionam maior prêmio salarial. Con-
sideram, no trabalho, os serviços de publicidade, serviços de estocagem, servi-
ços de recreação, entre outras atividades desse setor.

Martins (2004) estima diferencias de salário para a economia portuguesa
e apresenta os coeficientes relativos a algumas atividades do setor de serviços,
como hotelaria e alimentação, serviços prestados às empresas, aluguel de veí-
culos, telecomunicações, agências de viagens, entre outras. Embora não seja
esse o objetivo principal do trabalho, os coeficientes obtidos demonstram que

3. Para uma resenha dos resultados destes trabalhos, ver Arbache e De Negri (2004) e Coelho e Corseuil (2002).
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a maioria das atividades do setor de serviços consideradas estão entre as ativi-
dades com prêmios salariais positivos.

Gera e Grenier (1994) apontam a existência de regularidade na dispersão
salarial nas economias modernas e a persistência de diferenciais salariais
intraindustriais podem ser resultantes do funcionamento normal de um mer-
cado de trabalho competitivo. Todavia, diferenciais salariais podem relevar in-
fluência institucional, determinação de arranjos contratuais acordados entre
empregados e empregadores, o que freqüentemente se reflete pela presença de
sindicatos. Finalmente, diferenciais salariais podem ser conseqüência de salá-
rios eficientes pagos por determinadas indústrias, onde os empregadores ado-
tam a estratégia de ganhar mais eficiência através do pagamento de salários
acima do valor de mercado.

Utilizando dados da Pesquisa de Atividade no Mercado de Trabalho do
Canadá, Gera e Grenier estimam os diferenciais salariais interindustriais para
dois dígitos da classificação de atividades econômicas, aproveitando a disponi-
bilidade de variáveis de controle e o grande detalhamento setorial nas infor-
mações canadenses, bem como a presença de informações sobre o setor terciário
e os serviços públicos. Os resultados encontrados mostram uma predominân-
cia de prêmios salariais de aproximadamente 10% acima da média na indús-
tria manufatureira de tabaco, petróleo, papel e produtos químicos. Dentro do
comércio, os salários são de aproximadamente 11% abaixo da média para o
setor varejista. O setor primário como um todo possui os maiores salários,
enquanto as atividades enquadradas em outros serviços possuem os menores
salários. Os serviços de administração de negócios possuem salários mais ele-
vados que na indústria. As principais conclusões dos autores são que significa-
tivos diferenciais salariais se confirmam, e que esses diferenciais não se expli-
cam pelos chamados fatores de compensação. Concluem ainda que esses
diferenciais são consistentes com a participação no mercado.

Conforme Arai (1994), o modelo competitivo padrão não pressupõe a
persistência dos diferenciais salariais que não sejam devidos a características
individuais ou variações nas características do trabalho, tais como condição de
trabalho. A hipótese de salário-eficiência oferece explicações sobre como as
firmas efetuam o pagamento de prêmios salariais com o objetivo de evitar
certos custos, tais como rotatividade da mão-de-obra e conflitos industriais.
Estudos realizados por Dickens e Katz (1987) e Murphi e Topel (1987), am-
bos citados por Arai (1994), mostram evidências de que os diferenciais salari-
ais intraindústria são substanciais e significativos nos Estados Unidos, mesmo
depois de se controlar as características individuais e do trabalho. Mais que
isso, desses estudos também advém a constatação de que esses diferenciais
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salariais são estáveis ao longo do tempo, o que também tem sido confirmado
através da utilização de dados agregados. A comparação entre países também
mostra que, quanto ao pagamento de prêmios salariais, o posicionamento dos
setores é muito similar mesmo entre países com diferentes históricos
institucionais. Helwege (1992) apud Arai (1994) investiga a possibilidade de
que diferenciais salariais interindustriais podem persistir devido à relativa imo-
bilidade de trabalhadores mais experientes se comparado com trabalhadores
mais jovens utilizando microdados dos Estados Unidos. A hipótese de Helwege
é de que os trabalhadores mais antigos não podem aproveitar todas as oportu-
nidades advindas de diferenças setoriais, uma vez que esse trabalhador acumu-
lou capital humano concernente a sua indústria e firma, capital que determina
sua relativa imobilidade setorial em relação aos trabalhadores inexperientes.

Nos capítulos que se seguem apresentamos os resultados obtidos da esti-
mação, a partir da metodologia proposta por Krueger e Summers (1988), dos
diferenciais de salário no setor de serviços da economia brasileira.

4 METODOLOGIA E DADOS

A metodologia aplicada para estimação dos prêmios salariais no setor de servi-
ços brasileiro foi o procedimento-padrão proposto por Krueger e Summers
(1988). Foram utilizados os microdados da PAS de 2000 e os dados da Rais,
do MTE do mesmo ano, bem como o Censo de Capitais, do Bacen, no que diz
respeito à origem do capital da empresa.

As equações de salário são estimadas da seguinte forma:

ijijw eßaln +ϕ+′+= ji ZX                                                               (1)

onde:

ln wij é o logaritmo natural do salário real por hora do trabalhador i na
indústria j;

Xi é o vetor das variáveis de controle de características pessoais;

Zj é o vetor de dummies de setor, que inclui todos os setores da PAS;

α é o intercepto;

εij é o distúrbio randômico, refletindo as características não-observáveis
inerentes às estatísticas de salário; e

β e ϕ são os parâmetros a serem estimados.
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Estando todas as dummies de setor incluídas no modelo, impõe-se uma
restrição linear ϕ da seguinte forma:

Σ ϕjnj = 0                                                                                      (2)

onde:

nj é a participação do emprego do setor j.

Os coeficientes apresentados na Tabela 1 representam a diferença pro-
porcional entre o salário de um trabalhador do setor j e o do trabalhador
médio representativo de todo o conjunto dos setores da PAS.

Em aplicações empíricas, diferenças entre grupos são capturadas pela in-
clusão de variáveis indicadoras nos modelos [Haisken-De New e Schmidt
(1997)]. Para a estimação dos efeitos dos grupos, é necessária a omissão de
uma das categorias, ou seja, a determinação de uma categoria de base,4 sendo
possível assim calcular as estimativas de mínimos quadrados. Porém, segundo
apontam Suits (1984) e Kennedy (1986), em muitas aplicações práticas os
efeitos estimados para os grupos não possuem interpretação econômica, sendo
necessária alguma outra abordagem para se calcular o efeito desses grupos
(setores econômicos, regiões geográficas etc.). Arbitrariamente, o efeito da ca-
tegoria de base é determinado como igual a 0. Essa forma de parametrização é
atualmente utilizada na maioria dos pacotes computacionais estatísticos, e é
chamada corner-point-parameterization [Dobson(1996)].

Para estimação das diferenças de salários interindústria, Krueger e
Summers (1988) escolhem uma categoria de base para estimação dos mode-
los, e em um segundo passo, para permitir uma interpretação razoável dos
parâmetros, realizam uma reparametrização a partir do intercepto. Haisken-
De New e Schmidt (1997) utilizam a mesma abordagem de Krueger e Summers
para estimação dos efeitos dos setores econômicos; entretanto, defendem o
cálculo correto do desvio-padrão das estimativas através da matriz de covariância
dos parâmetros estimados, em vez de aproximar o desvio-padrão pelo parâmetro
original, como foi feito por Krueger e Summers. A preocupação de corrigir a
estimativa dos desvios-padrão para os efeitos dos grupos possui fundamento,
uma vez que a covariância entre o parâmetro estimado para o j-ésimo grupo e
o intercepto não é nula.5

A reparametrização através de uma combinação linear com o intercepto e
correção da estimativa do desvio-padrão produz inferências adequadas para os

4. De forma que a matriz XX ′  possua inversa.

5. ( ) ( ) ( ) ( )000 , ββββββ iii CovVarVarVar −+=− .
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parâmetros das variáveis indicadoras de grupo. Segundo Haisken-De New e
Schmidt (1997), essa metodologia leva aos mesmos resultados da estimação
de mínimos quadrados restritos (RLSE).

A estimação de modelos lineares com restrição nos parâmetros pode ser
feita através da utilização dos multiplicadores de Lagrange citados por Greene
e Seaks (1991), Waterman (1974) e Krueger e Summers (1988). Para a se-
guinte aplicação foi utilizado o método de mínimos quadrados restritos atra-
vés da imposição de uma restrição da forma:6

Considere a estimação do modelo  eXßY +′= , sujeito a restrição  Rrß = ,
onde R é uma matiz conhecida e r é um vetor conhecido. A formulação
comum determina que se deve minimizar  ( ) eeßSSE ′= , sujeito a restrição

 Rrß = . O estimador de mínimos quadrados restritos é dado pela fórmula
[Johnston (1984)]:

( ) ( ) ( ß̂Rr
1

R1XXRR1XXOLSß̂rß̂ −−
−





 ′−′′−′= .

A matriz de covariância do estimador restrito é dada pela fórmula:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1XXR
1

R1XXRR1XX2ŝ1XX2ŝrß̂V −′
−





 ′−′′−′−−′= ,

como  ( ) ( ) 12
OLSr XXŝß̂V −′= , as diferenças entre as estimativas de variância

dos estimadores de mínimos quadrados e mínimos quadrados restritos é devi-

da a expressão: ( ) ( ) ( ) 1XXR
1

R1XXRR1XX2ŝ −′
−





 ′−′′−′−

No sistema SAS, o problema de estimação por mínimos quadrados restri-
tos é encontrar a solução para o sistema de equações dado por [Pringle e Raynor
(1971) e Souza (1998)].

sujeito à restrição

 rRß =

6. A descrição dessa forma de restrição encontra-se descrita em Dobson (1996). Haisken-De New e Schmidt escrevem a restrição na forma
0=∑

j
jjw β , onde w

j
 é o peso da industria j. Considerando todos os pesos iguais para as indústrias temos o resultado: 0=∑

j
jβ

 ∑ = 0jnϕ



379Diferenciais de Salário no Setor de Serviços

sendo a função de Lagrange expressa na fórmula:

( )( ) ( )
( )rrrr

rrr

r

Rßr?XßßX2YXßYY

Rßr?XßYXßY

Rßr?YXßYY?ß,L

−′−′′+−′=

=−′−−′−=

=−′−′−′=

Derivando a equação anterior em relação ao vetor de parâmetros e em
relação ao parâmetro λ temos as igualdades:










=′−=
∂
∂

=′+′+′−=
∂
∂

0ßRr
?
L

0?RXßX2YX2
ß
L

r

multiplicando a expressão (1) por  ( ) 1XXR −′  temos:

( ) ( )
( )( ) ( )( YXXXRrRXXR2?

0?RXXR2RßYXXX2R
111

1
r

1

′′−′′−=⇒

=′′++′′−
−−−

−−

Johnston (1984, p. 204-207) demonstra que uma solução para o siste-
ma de equações:

( )( ) ( ) 0YXXXRrRXXRRXßXYX 11 =′′−′′′−′+′− −−

é dada por:

( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )OLS

11
OLS

1111
r

ß̂RrRXXRRXXß̂

YXXXRrRXXRRXXYXXXß̂

−′′′′+=

=′′−′′′′+′′=
−−

−−−−

Assim o método utilizado para estimação dos parâmetros com restrições
introduz um parâmetro de Lagrange para cada restrição [Pringle e Raynor
(1971)] e as estatísticas de teste relacionadas a essas restrições possuem distri-
buição de probabilidade Beta [LaMotte (1994)].

5 RESULTADOS: EXISTÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DE PRÊMIOS SALARIAIS NO
 SETOR DE SERVIÇOS

Na Tabela 9 são apresentados os resultados obtidos a partir das equações de
salários sem controles (Modelo 1), com controle dos atributos do trabalhador
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(Modelo 2) e com controle dos atributos do trabalhador e da firma (modelo
3). O prêmio salarial constatado é sempre proporcional ao salário médio de
um trabalhador representativo de todo o setor de serviços.7 Os prêmios estão
classificados em ordem decrescente pelo modelo 3, ou seja, controlados pelos
atributos tanto do trabalhador quanto da firma. Esses atributos são, relativa-
mente ao trabalhador, escolaridade, gênero, idade, idade ao quadrado, tempo
de trabalho na empresa, nacionalidade e ocupação segundo a CBO, e, relativa-
mente à firma, nacionalidade da empresa, tamanho da firma e relação capital
versus pessoal ocupado médio no ano.

TABELA 9
PRÊMIOS SALARIAIS DO SETOR DE SERVIÇOS

(continua)

7. A PAS abrange um determinado conjunto de Cnaes. Importante salientar que algumas atividades comumente consideradas serviço não
fazem parte desse conjunto, por exemplo serviços financeiros, serviços educacionais, serviços de distribuição (comércio varejista).

Prêmio salarial (%) 
Cnae Descrição da Cnae 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

92.40-1 Atividades de agências de notícias 266,91 105,45 109,19 

74.14-4 Gestão de participações societárias (holdings) 212,96 110,56 107,14 

72.40-0 Atividades de banco de dados 143,46 102,38 105,88 

92.12-6 Distribuição de filmes e de vídeos 145,15 97,41 98,40 

72.10-9 Consultoria em sistemas de informática 151,06 66,89 95,62 

62.10-3 Transporte aéreo, regular 155,72 100,78 94,77 

60.22-4 Transporte metroviário 219,57 90,85 89,95 

64.20-3 Telecomunicações 172,36 69,11 80,14 

67.12-1 Atividades de intermediários em transações de títulos e valores mobiliários 105,32 76,69 79,58 

61.11-5 Transporte marítimo de cabotagem 118,61 62,91 74,92 

61.12-3 Transporte marítimo de longo curso 120,17 60,91 71,77 

72.50-8 Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 109,66 41,41 64,27 

51.15-2 Intermediários do comércio de móveis e artigos de uso doméstico 41,66 61,18 63,74 

92.22-3 Atividades de televisão 123,83 58,99 63,39 

51.12-8 
Intermediários do comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos 
químicos industriais 

115,51 62,70 62,20 

51.11-0 
Intermediários do comércio de matérias-primas agrícolas, animais vivos, 
matérias-primas têxteis e produtos semiacabados 

65,75 56,02 58,20 

63.22-3 Atividades auxiliares aos transportes aquaviário 100,27 54,58 54,98 

74.13-6 Pesquisas de mercado e de opinião pública 72,47 39,50 51,80 

67.19-9 
Outras atividades auxiliares da intermediação financeira, não especificadas 
anteriormente 

60,47 47,30 48,86 

92.32-0 Gestão de salas de espetáculos 25,54 39,20 42,06 

51.16-0 Intermediários do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de couro 57,18 40,47 39,03 

62.20-0 Transporte aéreo, não regular 59,67 23,65 36,77 

74.11-0 Atividades jurídicas 42,72 33,47 35,82 

60.21-6 Transporte ferroviário de passageiros, urbano 104,50 37,84 34,06 

72.20-6 Desenvolvimento de programas de informática 46,35 15,29 31,14 

74.16-0 Atividades de assessoria em gestão empresarial 63,25 20,97 31,13 

67.20-2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada 48,56 27,79 30,37 
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(continuação)

(continua)

Prêmio salarial (%) 
Cnae Descrição da Cnae 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

63.40-1 Atividades relacionadas à organização do transporte de cargas 33,02 28,97 28,14 

51.14-4 
Intermediários do comércio de máquinas, equipamentos industriais, embarcações 
e aeronaves 33,79 22,78 25,55 

72.30-3 Processamento de dados 71,56 17,65 25,34 

51.19-5 Intermediários do comércio de mercadorias em geral (não especializados) 3,33 20,79 21,19 

51.13-6 Intermediários do comércio de madeira, material de construção e ferragens -18,06 24,36 20,19 
74.40-3 Publicidade 26,07 21,25 19,51 
74.20-9 Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado 24,35 2,07 14,76 

70.20-3 Aluguel de imóveis 13,13 13,10 14,26 

60.10-0 Transporte ferroviário interurbano 83,85 19,00 12,77 

74.60-8 Atividades de investigação, vigilância e segurança -14,16 11,88 9,96 

60.27-5 Transporte rodoviário de produtos perigosos 16,49 14,26 9,59 

63.12-6 Armazenamento e depósitos de cargas 10,55 8,99 9,01 

74.30-6 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade 26,70 -6,66 8,73 

61.22-0 Transporte por navegação interior de carga 14,43 7,13 8,13 

63.21-5 Atividades auxiliares aos transportes terrestres -2,30 3,17 4,12 

63.23-1 Atividades auxiliares aos transportes aéreos 32,09 1,03 3,58 

74.99-3 
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, não 
especificadas anteriormente 

-4,34 7,38 2,80 

92.11-8 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo 20,77 -0,09 2,38 

74.12-8 Atividades de contabilidade e auditoria 1,67 -6,52 -0,15 

63.30-4 Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem 1,03 -0,35 -0,43 

70.31-9 Incorporação de imóveis por conta de terceiros -6,34 -2,76 -2,75 

60.23-2 Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano -5,97 -1,65 -3,75 

61.23-9 Transporte aquaviário urbano 8,93 -5,40 -4,70 

71.32-3 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil -7,61 -2,45 -4,97 

70.10-6 Incorporação de imóveis por conta própria -9,79 -4,37 -5,75 

71.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios -14,36 -13,65 -8,82 

92.31-2 Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias 0,62 -12,97 -8,90 

60.24-0 Transporte rodoviário de passageiros, regular, não-urbano -11,05 -7,49 -10,27 

71.40-4 Aluguel de objetos pessoais e domésticos -21,08 -10,841 -10,46 

55.22-0 Lanchonetes e similares -40,32 -7,60 -11,45 

71.10-2 Aluguel de automóveis -11,36 -8,643 -11,49 

70.32-7 Administração de imóveis por conta de terceiros -21,01 -12,85 -11,86 

60.26-7 Transporte rodoviário de cargas, em geral -14,73 -10,10 -13,72 

60.25-9 Transporte rodoviário de passageiros, não-regular -14,60 -10,56 -14,29 

92.62-2 Outras atividades relacionadas ao lazer -35,34 -15,00 -14,81 

52.71-0 Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos -11,47 -20,21 -15,31 

51.17-9 Intermediários do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo -24,18 -16,61 -15,83 

71.39-0 
Aluguel de máquinas e equipamentos de outros tipos, não especificados 
anteriormente 

-19,78 -14,90 -16,08 

55.24-7 Fornecimento de comida preparada -37,25 -14,24 -16,41 

55.11-5 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante -36,55 -17,34 -16,91 

55.23-9 Cantinas (serviços de alimentação privativos) -39,52 -17,64 -17,54 

63.11-8 Carga e descarga -24,09 -15,25 -18,34 
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(continuação)

Fontes: PAS/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Assim, na Tabela 9 tem-se que um trabalhador de uma firma da Cnae
9240.1 (agências de notícias) recebe um prêmio médio de 109,19%, e um
trabalhador de uma firma da Cnae 7412.8 (contabilidade e auditoria) recebe
um prêmio médio negativo de 0,15% sobre o salário médio de um trabalhador
significativo do setor de serviços. Isso sugere que a dispersão salarial é significati-
va, mesmo corrigindo-se, conforme o Modelo 3, as heterogeneidades entre os
trabalhadores e as firmas. Sem o controle pelos atributos do trabalhador e da
firma (Modelo 1) se constata, evidentemente, uma dispersão salarial muito mai-
or, sendo o prêmio positivo de mais de 266% e o negativo de mais de 67%.

Prêmio salarial (%) 
Cnae Descrição da Cnae 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

90.00-0 Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas -32,03 -16,74 -19,62 

93.01-7 Lavanderias e tinturarias -43,37 -21,38 -21,45 

92.39-8 Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente -38,64 -22,71 -21,89 

55.29-8 Outros serviços de alimentação -45,25 -23,30 -22,02 

74.50-0 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra para serviços temporários -36,02 -21,25 -22,48 

50.20-2 Manutenção e reparação de veículos automotores -29,47 -22,74 -23,19 

61.21-2 Transporte por navegação interior de passageiros -18,53 -23,57 -23,50 

92.21-5 Atividades de rádio 8,17 -25,56 -23,62 

71.21-8 Aluguel de outros meios de transporte terrestre -27,89 -21,61 -25,41 

55.21-2 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço completo -48,87 -27,82 -27,32 

01.61-9 Atividades de serviços relacionados com a agricultura -55,96 -28,78 -28,01 

92.13-4 Projeção de filmes e de vídeos -37,27 -28,81 -28,51 

93.09-2 Outras atividades de serviços pessoais, não especificadas anteriormente -40,19 -28,30 -28,60 

55.19-0 Outros tipos de alojamento -46,46 -26,48 -29,02 

55.12-3 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante -48,51 -29,97 -29,43 

51.18-7 
Intermediários do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente -38,15 -29,99 -29,70 

60.28-3 Transporte rodoviário de mudanças -27,64 -27,08 -29,87 

64.12-2 Outras atividades de correio -34,57 -27,96 -30,34 

74.70-5 Atividades de limpeza em prédios e domicílios -52,84 -29,89 -30,53 

93.03-3 Atividades funerárias e conexas -40,79 -30,71 -30,67 

93.04-1 Atividades de manutenção do físico corporal -36,36 -32,02 -30,95 

93.02-5 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza -50,94 -33,53 -33,52 

74.91-8 Atividades fotográficas -37,61 -32,86 -33,61 

71.31-5 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas -50,05 -32,45 -34,19 

71.22-6 Aluguel de embarcações -40,92 -28,48 -35,11 

52.79-5 Reparação de outros objetos pessoais e domésticos -47,01 -37,91 -35,84 

74.92-6 Atividades de envasamento e empacotamento, por conta de terceiros -50,39 -38,32 -40,30 

01.62-7 
Atividades de serviços relacionados com a pecuária, exceto atividades 
veterinárias -60,08 -40,82 -42,12 

02.13-5 Atividades dos serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal -67,30 -43,31 -43,14 

52.72-8 Reparação de calçados -51,89 -48,95 -47,84 
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A Tabela 10 apresenta, de forma sucinta, os dez setores com os maiores
prêmios salariais positivos e negativos.

TABELA 10
MAIORES PRÊMIOS SALARIAIS, POSITIVOS E NEGATIVOS

Fontes: PAS/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

A Tabela 11 mostra os coeficientes estimados das covariadas do modelo
3. Segundo o modelo, um ano a mais de estudo proporciona ao trabalhador
aumento salarial de 5,23%, enquanto o fato de ser o trabalhador do sexo
masculino lhe proporciona 14,35% a mais de salário. Um mês a mais de em-
prego na firma proporciona ao trabalhador do setor de serviços 0,24% a mais
de salário. Pelo fato de ser brasileiro, um trabalhador recebe 39,2% a menos.

Firmas multinacionais pagam em média prêmio salarial de 31,55% so-
bre a média salarial do setor de serviços. Especialmente interessante é o resul-
tado obtido para o atributo idade do trabalhador: cada ano de idade proporci-
ona 4,52% a mais de salário. O modelo estima que o prêmio salarial para
trabalhadores em firmas grandes, embora existente, é muito pequeno.

No Anexo II são apresentados os grandes grupos da CBO-94. A Tabela
11 apresenta, além de outros atributos da firma e de trabalhador, também os
prêmios salariais referentes às atividades desenvolvidas pelo trabalhador na
firma. Assim, um trabalhador significativo de uma profissão científica, técnica

Cnae Maiores prêmios salariais positivos (%) Cnae Maiores prêmios salariais negativos (%) 

92.40-1 Atividades de agências de notícias 109,19 93.04-1 
Atividades de manutenção do físico 
corporal -30,95 

74.14-4 
Gestão de participações societárias 
(holdings) 107,14 93.02-5 

Cabeleireiros e outros tratamentos 
de beleza -33,52 

72.40-0 Atividades de banco de dados 105,88 74.91-8 Atividades fotográficas -33,61 

92.12-6 Distribuição de filmes e de vídeos 98,40 71.31-5 
Aluguel de máquinas e 
equipamentos agrícolas -34,19 

72.10-9 
Consultoria em sistemas de 
informática 95,62 71.22-6 Aluguel de embarcações -35,11 

62.10-3 Transporte aéreo, regular 94,77 52.79-5 
Reparação de outros objetos 
pessoais e domésticos -35,84 

60.22-4 Transporte metroviário 89,95 74.92-6 
Atividades de envasamento e 
empacotamento, por conta de 
terceiros 

-40,30 

64.20-3 Telecomunicações 80,14 01.62-7 
Atividades de serviços relacionados 
com a pecuária, exceto atividades 
veterinárias 

-42,12 

67.12-1 
Atividades de intermediários em 
transações de títulos e valores 
mobiliários 

79,58 02.13-5 
Atividades dos serviços relacionados 
com a silvicultura e a exploração 
florestal 

-43,14 

61.11-5 Transporte marítimo de cabotagem 74,92 52.72-8 Reparação de calçados -47,84 
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ou artística (CBO 1) percebe um prêmio salarial médio de 49,57%, enquanto
no caso de um diretor de empresa (CBO 2) esse prêmio é de 105,52%. Traba-
lhadores de serviços de turismo, hospedagem, serventia, higiene e
embelezamento, segurança e auxiliares de saúde (CBO 5) percebem em média
um prêmio negativo de 31,40%, enquanto na atividade agropecuária, flores-
tal e de pesca (CBO 5) o prêmio negativo é de 37,19%.

TABELA 11
EFEITOS DOS ATRIBUTOS DA FIRMA E DO TRABALHADOR SOBRE OS PRÊMIOS
SALARIAIS NO SETOR DE SERVIÇOS

Fontes: PAS/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obtidos nas
fontes. Elaborado pelos autores, com base nos dados da PAS, da Rais e do Censo de Capitais do Bacen, todos de 2000.
a O teste t foi significativo para o atributo “pessoal ocupado médio” (valor-p < 0,0001). Portanto, embora em menor
intensidade que os demais atributos, o tamanho da firma também é determinante do prêmio salarial.

Prêmio salarial versus escolaridade média e tempo de emprego na firma

O Gráfico 1 a seguir mostra a relação entre prêmio salarial versus escolari-
dade e prêmio salarial versus tempo de emprego, respectivamente. Para a cons-
trução das relações foram calculados a escolaridade média e o tempo de em-
prego médios em cada segmento (Cnae a 5 dígitos) da atividade de prestação
de serviços e, logo após, confrontadas essas variáveis com o prêmio salarial do
mesmo segmento, calculados a partir do Modelo 1 (equação de salário sem o
controle pelos atributos da firma e do trabalhador).

Modelo 3 
Atributo 

Parâmetro Desvio-padrão Prêmio salarial (%) 

Multinacional 0,27421 0,02991 31,55 

Sexo masculino 0,13409 0,0005902 14,35 

Tempo de estudo 0,05234 0,00008825 5,23 

Idade do trabalhador 0,04517 0,00014501 4,52 

Tempo de emprego 0,00237 0,00000568 0,24 

Pessoal ocupado médioa 0,00001 0,00001165 0,00 

Nacionalidade do trabalhador (bras. x estr.) -0,49764 0,00597 -39,20 

CBO 0 0,39069 0,00124 47,80 
CBO 1 0,40258 0,00224 49,57 
CBO 2 0,72035 0,00202 105,52 
CBO 3 -0,19738 0,00069 -17,91 
CBO 4 -0,23385 0,00114 -20,85 
CBO 5 -0,37695 0,00080 -31,40 
CBO 6 -0,46504 0,00246 -37,19 
CBO 7 -0,16585 0,00178 -15,28 
CBO 8 0,01460 0,00120 1,47 
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O Gráfico 1 sugere que tanto escolaridade média quanto tempo médio de
emprego na firma contribuem para a existência de prêmios salariais. Equivale a
dizer que, quanto maior a escolaridade e quanto maior o tempo de emprego na
firma, maior será o prêmio salarial pago ao trabalhador representativo. Observa-
se, ainda, que a reta da escolaridade no gráfico tem inclinação pouco mais acen-
tuada do que a reta do tempo de emprego. O Gráfico 1 mostra, também, o
ajuste hipotético de duas regressões, de onde se observa que o coeficiente angu-
lar entre escolaridade média e prêmio salarial é de 1,76, enquanto o mesmo
coeficiente entre tempo de emprego médio na firma e prêmio salarial é de 1,07.
Isso indica que a escolaridade proporciona ao trabalhador significativo prêmio
salarial maior que o proporcionado pelo tempo de emprego na firma.

GRÁFICO 1
PRÊMIO SALARIAL VERSUS ESCOLARIDADE MÉDIA E TEMPO MÉDIO DE
EMPREGO NAS FIRMAS DO SETOR DE SERVIÇOS

 Fontes: PAS/IBGE, CEB/Bacen e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
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6 CONCLUSÕES

No presente estudo apresentamos números da PAS de 2002, que confirmam a
participação significativa do setor de serviços na ocupação de pessoal e geração
de renda, e constatamos que pequenas empresas (até 19 funcionários) respon-
dem por percentual significativo da ocupação de pessoal e dos gastos com
salário no setor de serviços.

Na seção dedicada à estimativa dos diferenciais salariais, apontamos as ativi-
dades que proporcionam os prêmios salariais positivos e negativos mais altos, com
detalhamento pela Cnae a 5 dígitos. Foram controlados não apenas os atributos
individuais do trabalhador, mas também os atributos da firma, com base nas in-
formações disponíveis na PAS, na Rais e no Censo de Capitais do Bacen, todos
relativos a 2000. Os resultados obtidos indicam que a filiação setorial determina o
prêmio salarial, na mesma linha do que já se estimou para o setor industrial em
trabalhos anteriores. Apresentamos, ainda, os efeitos dos atributos da firma e do
trabalhador sobre os prêmios salariais no setor de serviços.

A partir da análise dos dados da PAS e do cruzamento destes com as
informações da Rais e do Censo de Capitais, do Bacen, constatamos que, tam-
bém no setor de serviços, existe relação positiva tanto entre escolaridade mé-
dia, quanto entre tempo de trabalho na firma e prêmio salarial.
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ANEXO I
RELAÇÃO DE ATIVIDADES DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS OBJETO DA PESQUISA ANUAL DE SERVIÇOS

(continua)

01.61-9 Atividades de serviços relacionados com a agricultura 
01.62-7 Atividades de serviços relacionados com a pecuária, exceto atividades veterinárias 
02.13-5 Atividades dos serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal 
50.20-2 Manutenção e reparação de veículos automotores 
50.42-3 Manutenção e reparação de motocicletas 
51.11-0 Intermediários do comércio de matérias-primas agrícolas, animais vivos, matérias-primas têxteis e produtos semiacabados 
51.12-8 Intermediários do comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos industriais 
51.13-6 Intermediários do comércio de madeira, material de construção e ferragens 
51.14-4 Intermediários do comércio de máquinas, equipamentos industriais, embarcações e aeronaves 
51.15-2 Intermediários do comércio de móveis e artigos de uso doméstico 
51.16-0 Intermediários do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de couro 
51.17-9 Intermediários do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
51.18-7 Intermediários do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 
51.19-5 Intermediários do comércio de mercadorias em geral (não especializados) 
52.71-0 Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos 
52.72-8 Reparação de calçados 
52.79-5 Reparação de outros objetos pessoais e domésticos 
55.11-5 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante 
55.12-3 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante 
55.19-0 Outros tipos de alojamento 
55.21-2 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço completo 
55.22-0 Lanchonetes e similares 
55.23-9 Cantinas (serviços de alimentação privativos) 
55.24-7 Fornecimento de comida preparada 
55.29-8 Outros serviços de alimentação 
60.10-0 Transporte ferroviário interurbano 
60.21-6 Transporte ferroviário de passageiros, urbano 
60.22-4 Transporte metroviário 
60.23-2 Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano 
60.24-0 Transporte rodoviário de passageiros, regular, não-urbano 
60.25-9 Transporte rodoviário de passageiros, não-regular 
60.26-7 Transporte rodoviário de cargas, em geral 
60.27-5 Transporte rodoviário de produtos perigosos 
60.28-3 Transporte rodoviário de mudanças 
61.11-5 Transporte marítimo de cabotagem 
61.12-3 Transporte marítimo de longo curso  
61.21-2 Transporte por navegação interior de passageiros 
61.22-0 Transporte por navegação interior de carga 
61.23-9 Transporte aquaviário urbano 
62.10-3 Transporte aéreo, regular 
62.20-0 Transporte aéreo, não-regular 
63.11-8 Carga e descarga 
63.12-6 Armazenamento e depósitos de cargas 
63.21-5 Atividades auxiliares aos transportes terrestres 
63.22-3 Atividades auxiliares aos transportes aquaviários 
63.23-1 Atividades auxiliares aos transportes aéreos 
63.30-4 Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem 
63.40-1 Atividades relacionadas à organização do transporte de cargas 
64.11-4 Atividades de Correio Nacional 
64.12-2 Outras atividades de correio 
64.20-3 Telecomunicações 
67.11-3 Administração de mercados bursáteis 
67.12-1 Atividades de intermediários em transações de títulos e valores mobiliários 
67.19-9 Outras atividades auxiliares da intermediação financeira, não especificadas anteriormente 
67.20-2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada 
70.10-6 Incorporação de imóveis por conta própria 
70.20-3 Aluguel de imóveis 
70.31-9 Incorporação de imóveis por conta de terceiros 
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(continuação)

ANEXO II
GRANDES GRUPOS DA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 1994

0/1 Trabalhadores das profissões científicas, técnicas, artísticas e trabalhadores assemelhados. 

2 Membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, funcionários públicos superiores, diretores de empresas e 
trabalhadores assemelhados. 

3 Trabalhadores de serviços administrativos e trabalhadores assemelhados. 
4 Trabalhadores de comércio e trabalhadores assemelhados. 

5 Trabalhadores de serviços de turismo, hospedagem, serventia, higiene e embelezamento, segurança, auxiliares de saúde 
e trabalhadores assemelhados. 

6 Trabalhadores agropecuários, florestais, da pesca e trabalhadores assemelhados. 
7, 8, 9 Trabalhadores da produção industrial, operadores de máquinas, condutores de veículos e trabalhadores assemelhados. 

 

70.32-7 Administração de imóveis por conta de terceiros 
71.10-2 Aluguel de automóveis 
71.21-8 Aluguel de outros meios de transporte terrestre 
71.22-6 Aluguel de embarcações 
71.23-4 Aluguel de aeronaves 
71.31-5 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas 
71.32-3 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil 
71.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
71.39-0 Aluguel de máquinas e equipamentos de outros tipos, não especificados anteriormente 
71.40-4 Aluguel de objetos pessoais e domésticos 
72.10-9 Consultoria em sistemas de informática 
72.20-6 Desenvolvimento de programas de informática 
72.30-3 Processamento de dados 
72.40-0 Atividades de banco de dados 
72.50-8 Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 
74.11-0 Atividades jurídicas 
74.12-8 Atividades de contabilidade e auditoria 
74.13-6 Pesquisas de mercado e de opinião pública 
74.14-4 Gestão de participações societárias (holdings) 
74.16-0 Atividades de assessoria em gestão empresarial 
74.20-9 Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado 
74.30-6 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade 
74.40-3 Publicidade 
74.50-0 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra para serviços temporários 
74.60-8 Atividades de investigação, vigilância e segurança 
74.70-5 Atividades de limpeza em prédios e domicílios 
74.91-8 Atividades fotográficas 
74.92-6 Atividades de envasamento e empacotamento, por conta de terceiros 
74.99-3 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, não especificadas anteriormente 
90.00-0 Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas 
92.11-8 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo 
92.12-6 Distribuição de filmes e de vídeos 
92.13-4 Projeção de filmes e de vídeos 
92.21-5 Atividades de rádio 
92.22-3 Atividades de televisão 
92.31-2 Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias 
92.32-0 Gestão de salas de espetáculos 
92.39-8 Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente 
92.40-1 Atividades de agências de notícias 
92.62-2 Outras atividades relacionadas ao lazer 
93.01-7 Lavanderias e tinturarias 
93.02-5 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza 
93.03-3 Atividades funerárias e conexas 
93.04-1 Atividades de manutenção do físico corporal 
93.09-2 Outras atividades de serviços pessoais, não especificadas anteriormente 
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CAPÍTULO 14

AGENTES DA INOVAÇÃO: QUEM OS FORMA, QUEM OS EMPREGA?

Divonzir Arthur Gusso1

1 QUEM PRODUZ CONHECIMENTO E INOVAÇÃO? UMA NOVA DIMENSÃO DA
QUESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

No vasto campo do comportamento inovador, firma e mercado são, ao cabo,
entes de razão a que se atribuem os resultados de condutas, competências e
mobilização de pessoas (executivos, empregados técnico-científicos, trabalha-
dores de supervisão e de linha de produção) “situadas” em organizações em-
presariais e civis que propiciam a incorporação de várias classes de conheci-
mento e de informações ao processo produtivo. E o fazem também em estreita
articulação com o entorno de externalidades providas pelas infra-estruturas,
serviços públicos e regulações que, em algum grau, favorecem ou obstam os
impulsos de inovação no sistema produtivo.

Uma nomenclatura variada entra e sai de moda para designar tais pesso-
as: capital humano, recursos humanos, talentos, capital social etc. Pesquisas
européias e norte-americanas se multiplicam para ajudar a compreender os
fenômenos e processos de incorporação de conhecimentos à produção. De
modo mais abrangente é o campo dos estudos sobre a economia-baseada-no-
conhecimento (knowledge economy) – estágio avançado de desenvolvimento da
economia de mercado em que se enfatizam a centralidade e a dinâmica da
aplicação de conhecimentos à inovação sistêmica e a uma persistente busca de
aumento da competitividade dentro das e entre as economias mundo afora.

Um dos focos essenciais desta abordagem é a questão de como se consti-
tuem as qualificações e competências envolvidas nos processos de produção e
de mercadejo, e de como se organizam e mobilizam tais recursos para aplicá-
los a esses processos. Parte fundamental nesse foco é saber como se diferenciam
(na formação, no emprego e no protagonismo nos processos produtivos) aque-
les que podem ser designados como “agentes de inovação”. Por “agentes de
inovação” entenda-se aquele conjunto da força de trabalho que, como parte
característica da economia do conhecimento, concebe e opera os esforços deli-
berados e sistemáticos das firmas, dos setores, dos entes de regulação e fomen-
to – do sistema nacional de inovações, enfim – para intensificar e dinamizar os

1. O autor agradece a Kátia Ribeiro e Adriano Ricardo Baessa, ambos pesquisadores da Diretoria de Estudos Setoriais (Diset) do Ipea, por
suas contribuições no projeto de que deriva este capítulo.



398 Tecnologia, Exportação e Emprego

processos de inovação técnica, gerencial, organizacional e institucional reque-
ridos pelo ambiente global de competitividade.

O presente ensaio é fruto precoce de uma pesquisa mais ampla ora em
curso. Nele se intenta, em uma primeira aproximação, identificar o porte e o
enquadramento desses “agentes de inovação” na economia brasileira. Na pró-
xima seção, serão examinadas as estruturas que, segundo a literatura pertinen-
te, permitem construir a capacitação de empresas, setores e economias nacio-
nais para inovar e para enfrentar os padrões de competitividade impostos pelos
mercados mundializados. Em seguida, esses referenciais serão empregados na
observação de como se formam e como se empregam os estoques de algumas
categorias de agentes de inovação – professores de ensino superior, pesquisa-
dores, profissionais científicos, engenheiros e dirigentes de pesquisa e desen-
volvimento (P&D) – em nosso país. Ao cabo, enunciam-se algumas pistas
para o aprofundamento desses estudos e para a discussão das políticas públicas
correspondentes.

2 CONSTRUÇÃO DA CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E COMPETITIVA

Uma constatação já bem firmada na literatura contemporânea é a de que a
aplicação sistemática de informações e conhecimentos aos processos produti-
vos se tornou o elemento-chave das estratégias de crescimento sustentado,
quer no âmbito das empresas, quer no das economias nacionais mais bem
articuladas ao mercado mundial. Trata-se, para isso, de construir persistente-
mente capacidade para produzir com eficiência superior e organizar-se para
atender, com presteza e pronta adaptabilidade, as demandas surgidas nos ter-
ritórios do mercado doméstico ou em qualquer lugar do mundo [Smith (2002)].

Isso implica obter muito maior domínio sobre as tecnologias. E não ape-
nas sobre aquelas diretamente relacionadas à fabricação, como também sobre
as que se aplicam aos demais segmentos da produção e do mercadejo, sobre
aquelas atinentes às condições infra-estruturais e sociais do sistema e, ainda,
maior domínio sobre a organização e gestão das plantas, firmas, unidades de
negócios e empresas, e até sobre a dinâmica do próprio Estado.

Não se trata aqui de magnificar, fantasiosamente, a importância dos co-
nhecimentos e técnicas, como nas imagens banalizadas da sua maior
determinância nos processos de crescimento, tal como sugeridas pelas teorias
que “endogenizam” as mudanças tecnológicas na dinâmica econômica. Mes-
mo antes das “novas” teorias, muitas vertentes de reflexão econômica já reco-
nheciam a importância do papel do conhecimento aplicado às mudanças nos
modos de produzir.
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O ar de novidade reside, de um lado, no maior peso objetivo das mudan-
ças tecnológicas, organizacionais e de gestão nessa nova fase do desenvolvi-
mento mundializado; e, de outro lado, nos achados, explicações e compreen-
são que gradualmente emergiram das múltiplas linhas de pesquisa em economia
industrial, em análise da firma, na própria macroeconomia (em especial na
discussão das hipóteses de convergência) e em um ramo relativamente novo,
na economia do conhecimento e da aprendizagem [Pavitt (2002)].

Com o escopo de sumarizar as lições extraídas dessa literatura, procura-se
mostrar, a seguir, como os países mais avançados têm procurado constituir essa
capacitação para inovar em torno de três eixos principais:

a) o mais tradicionalmente cuidado pelas análises é o sistema educacional
formal, origem, ao que se supõe, da maior parte da produção e do domí-
nio dos conhecimentos exigidos para a constituição de tal capacidade; e
deve ser acrescentado que a ele se somam, hoje, variadas modalidades de
educação não-formal e de criação cultural de igual importância;

b) um pouco menos conhecido em seus fundamentos e meandros, porém
não menos importante, é o “sistema” de aprendizagem organizacional
que se vem instaurando, com amplitude crescente, em empresas, orga-
nizações civis e agência governamentais, e por meio do qual se orde-
nam, se desenvolvem e são geridos acervos de conhecimentos e inova-
ções imprescindíveis para a persistência do esforço inovador. Tal siste-
ma, no conjunto da economia, tem sido designado de “sistema nacio-
nal de inovações”;

c) por último, cabe referir a intensificação da mobilidade intra e interna-
cional de recursos humanos de alto nível propiciada pela
internacionalização dos processos de P&D e dos processos de inovação
tecnológica conduzidos pelos governos e pelas empresas, em especial
pelas grandes corporações globalizadas. Nos últimos anos são centenas
de milhares de professores, cientistas, especialistas e executivos que
fluem através das fronteiras gerando movimentos de brain drain ou de
brain gain, que tanto podem ajudar como atrapalhar os resultados dos
esforços nacionais ou regionais de capacitação para inovar.

2.1 A formação de recursos humanos de alto nível na e para a economia do
conhecimento

Conquanto possa parecer antiquado, empregaremos o termo “recursos huma-
nos” como designação geral desse contingente de pessoas que atuam dentro e
no entorno dos processos de capacitação tecnológicas e de inovação. E, seguin-
do os estudos internacionais, especialmente os europeus, chamaremos de “re-
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cursos humanos para ciências, engenharia e tecnologia” o segmento mais dire-
ta e intensamente mobilizado para as mudanças tecnológicas e gerenciais situ-
adas no core dos processos de inovação, sejam os incidentais ou os sistêmicos.

Historicamente, os sistemas educativos formais estruturaram-se, de modo
especial em seus direcionamentos econômicos, em correspondência com os
paradigmas fordistas-tayloristas de produção. A educação fundamental (evo-
luindo de 3 ou 4 anos de estudos, para 8 ou 9 em menos de um século)
destinar-se-ia a proporcionar um acervo cognitivo básico e habilidades (skills)
genéricas ao vasto contingente de trabalhadores qualificados e semiqualificados
a serem empregados nas ocupações operacionais do “chão de fábrica”, das casas
de comércio e das atividades de serviços pessoais e sociais mais difusos. Reser-
vava-se a educação média (11 a 13 anos estudos) a uma parcela dos adolescen-
tes e jovens, como fase propedêutica à formação profissional superior; ou, sob
uma forma especializada, aos que se ocupariam das atribuições de supervisão
de equipes, de apoio técnico aos engenheiros ou ocupações de caráter
operacional com equipamentos de maior complexidade técnica. Finalmente,
no nível superior, seriam qualificados os responsáveis técnicos pelo planeja-
mento e comando operacional da produção (em especial engenheiros e gestores)
e, claro, os quadros superiores de direção econômica e da elite política e social.

A partir do início da educação média, os sistemas tenderam, num primeiro
momento, a se diferenciar. Em vários países europeus, manteve-se um modelo –
chamado de “dualista” – com caráter socialmente seletivo, em que se reservava
para as elites e classes médias a função mediadora de acesso ao ensino superior,
desviando um largo contingentes de jovens das classes trabalhadoras para o en-
sino técnico-profissional terminal. Nos Estados Unidos, em função da enorme
ampliação das oportunidades de emprego e de ascensão social, aumentou nota-
velmente a proporção de jovens admitidos à comprehensive high school, cujo cur-
rículo diversificado tanto proporcionava habilidades “úteis”, como preparava para
as várias modalidades de ensino superior e pós-secundário. Em ambos os casos,
já em meados do século XX, avultam as ofertas de ensino vocacional. Articulado
em alguma medida com a escola média geral, nos Estados Unidos, ou constitu-
indo uma “via especializada”, como na França e Alemanha, o ensino vocacional
aplicou-se em atender a demandas características do sistema produtivo recru-
tando seus alunos nas próprias famílias de trabalhadores.

Tradições diferenciadas se desenvolveram no ensino superior. Em boa
parte da Europa – cujos moldes de ensino superior, como se sabe, foram
mimetizadas no mundo colonial – mantiveram-se padrões limitados de aces-
so; explicitamente, o ensino superior destinava-se à formação das elites de
pensamento, de comando político-social e das corporações profissionais; tanto
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quanto processava a transmissão do acervo mais refinado de conhecimentos,
técnicas e habilidades diretivas, dava também atenção à sociabilização dos
membros das elites [Brezis e Creuzet (2004)]. Nos Estados Unidos, desde o
início da colônia, procurou-se reproduzir a tradição britânica, conquanto lhes
faltassem os correspondentes meios.

Porém, a partir de meados no século XIX, processa-se nos Estados Unidos
uma ampla subversão do modelo originário da metrópole. Formação profissio-
nal, preocupação com aplicabilidade dos conhecimentos e das qualificações, for-
tes vínculos com patrocinadores locais, dominam a concepção do college e, já em
fins daquele século, multiplicam-se as instituições leigas que se amoldam ao
modelo humboldtiano. O que era isso? Um modelo novo, de universidade
multifuncional, com ampla liberdade de estruturação, em que se associam, em
graus diferenciados, segundo demandas localizadas e datadas, o cultivo e a disse-
minação dos conhecimentos fundadores, das ciências naturais e das engenhari-
as, a educação vocacional, a pesquisa científica e tecnológica, as humanidades.
No seu berço, a Alemanha bismarckiana, essa nova universidade fora um dos
instrumentos do empenho na unificação do país e na superação do atraso na
industrialização. Com menor diversidade do que nos Estados Unidos, ela aten-
dia, em primeiro lugar, à missão de promover a unidade cultural e nacional. O
enlace que favoreceu entre conhecimento e produção tornou-se um dos vetores
de dinamização do desenvolvimento alemão (em vários ciclos depois disso) e da
conquista de liderança mundial em vários ramos de sua indústria, como a side-
rurgia, a química e a mecânica. Os americanos aproveitaram de modo muito
mais conseqüente essa estrutura. Ampliaram o acesso à sua população jovem
(inclusive mulheres), injetaram mais recursos para o desenvolvimento de forma-
ção avançada – gerando mais doutores/pesquisadores do que catedráticos – e
abriram um leque maior de currículos e programas de investigação e erudição.2

Um processo paralelo ajuda o desenvolvimento dessa universidade ameri-
cana. A maior parte da pressão social por acesso ao ensino superior é absorvida
e atendida por uma rica variedade de instituições locais e regionais (county
level); os local e community’s colleges. Mesmo quando ofertam apenas o freshman
years, ou quando avançam para os cursos de mais densa formação utilitária,
permitem atender às expectativas de emprego e de atendimento às necessida-
des técnicas e gerenciais locais. Enquanto às grandes e pesadas instituições –
em especial as da Ivy League – se permite concentrar os recursos de financia-
mento e de apoio institucional [para uma excelente narrativa desse processo,
comparando-o ao do ensino superior brasileiro, ver Oliven (2005)].

2. É claro que “nem tudo são rosas”. Em instituições “de ponta”, tais liberdades e eficiência eram muito maiores do que num grande número
de universidades de médio e pequeno porte e mais atreladas às limitações locais [ver o clássico Veysey (1965/1970)].
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Esses desenvolvimentos permitiram, na virada do século XIX para o XX
e ao longo desse último, uma primazia da universidade como fonte dominante
de formação de profissionais e dirigentes3 e de criação dos acervos nacionais e
supranacionais de conhecimentos científicos e tecnológicos. Já antes da II Guerra
Mundial – da qual emerge o adensamento do progresso tecnológico que pre-
para as radicais transformações técnico-econômicas dos anos 1980 – ocorre
nova inflexão nas estruturas das universidades. Estreitam-se os laços entre elas
e a indústria; uma parte de seus pesquisadores passa a atuar em centros
especializados e mais ou menos independentes das atividades docentes; linhas
novas de financiamento associam-se, à base de compartilhamento, com repre-
sentantes e/ou funcionários de empresas, do desenho de políticas de pesquisa,
nos conselhos curadores e nos boards dos centros.

Cada vez mais, a partir daí, as linhas de investigação são eleitas em cone-
xão com a prospecção tecnológica; e mesmo as da pesquisa básica tendem a
orientar-se tanto pela dinâmica própria de expansão das fronteiras científicas,
como pelos problemas científicos que emergem do (ou restringem o) desen-
volvimento tecnológico. E, nesse novo cenário, vai desaparecendo o “modo
artesanal” de pesquisa – onde um líder abre caminho para os associados e
aprendizes de “sua” equipe e cada pesquisa se articula em um acervo historica-
mente formado de linhas de progresso. Vai-se instaurando o encadeamento de
equipes de pesquisa em linhas organizadas em centros de maior porte que
mobilizam recursos mais vultosos, provenientes de diversas fontes. Com isso,
também, a gestão da investigação científica se torna mais complexa e o traba-
lho de produção científica tende a se dividir e especializar, tal como nas firmas
de maior porte [Lundvall (1996)].

No mesmo diapasão, alteram-se os programas de formação. Desde logo
há uma diversificação nominal e “de fato” – acarretada pela própria divisão do
trabalho nas profissões e na organização das pesquisas. O campo da pós-gra-
duação expande-se com vigor, desde o final dos anos 1960. A diferentes tipos
de mestrado, com finalidade profissionalizante ou preparatória ao doutorado,
acorrem contingentes cada vez maiores de estudantes após 3 ou 4 anos de
faculdade. No caso dos Estados Unidos, vem de mais longe, no tempo, essa
tendência; de algum modo, ela é estimulada pela expansão de matrículas no
pós-guerra, quando se deram privilégios de acesso aos veteranos e isso provo-
cou uma demanda por diferenciação de diplomas. Os ajustes na Europa foram
mais tardios e lentos. A França mudou várias vezes as estruturas de pós-gradu-

3. Seja lembrado que, no caso francês, em particular, um papel semelhante ao das grandes universidades americanas, inglesas e alemãs,
é reservado a um tipo algo diverso de instituição: as grandes écoles. Ao lado da École Nacional d’ administration (ENA) encarregada da
formação de quadros superiores para o Estado e as empresas, predominava a polytéchnique, nucleando o domínio da tecnologia e da gestão
técnica das empresas pelos seus ingénieurs e pesquisadores.
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ação e, além disso, deslocou grande parte das tarefas de pesquisa para o Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), diminuindo o poder das fa-
culdades. A Inglaterra passou por mudanças (ou reformas) explicitamente des-
tinadas a atualizar as estruturas seculares do complexo Oxford-Cambridge aos
desafios das transformações técnico-econômicas e sociais dos anos 1970.4

Quando tudo isso parecia acomodar-se, a globalização surgiu como mote
para novas mudanças. Em verdade, a Europa sofreu mais com as dificuldades
de superação da crise estrutural dos anos 1970/1980 do que os Estados Uni-
dos, e ainda teve de assistir à emergência competitiva das novas economias
industrializadas da Ásia. Como ia bem com sua reforma, a Inglaterra respon-
deu a esses desafios com uma ágil modernização de organização/financiamen-
to e de planos curriculares, partindo para um processo rápido e bem-sucedido
de internacionalização de suas ofertas; o que lhe permitiu ajustar-se com algu-
ma eficiência aos novos padrões de demanda tanto de formação como de pro-
dução de pesquisas.

Na Europa Continental as possibilidades de mudanças se mostraram mais
limitadas. As agendas de política educacional geral e de educação superior so-
brecarregavam-se, não apenas com as demandas emergentes, como por outras
relacionadas a questões étnicas e de gênero, democratização de oportunidades
etc. Em alguns casos, tratava-se também de superar atrasos históricos de monta,
como na Espanha e em Portugal, em seguida à democratização e à integração
desses países à União Européia (UE). Em boa parte por tais dificuldades singu-
lares a cada país, a saída parece ter sido intentar um movimento mais abrangente,
de mudanças no âmbito da comunidade européia mais ampla. É aí, mais do que
no caso dos Estados Unidos – onde as coisas se resolvem de modo mais tranqüi-
lo, por causa dos recursos e da enorme energia acumulada em suas instituições –
, que se podem observar mudanças e estratégias de ação social e política para
sintonizar as evoluções da educação superior com os rumos e desafios do que a
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) costuma
chamar de emergência da economia do conhecimento.

De modo geral, são sistemas muito grandes e eficientes de educação su-
perior. Afinal, não se pode perder a noção de passaram-se dois séculos, pelo
menos, até que eles se constituíssem como padrões modernos de formação
altamente qualificada.

As instituições americanas – universidades e colleges – atendiam, em 2004,
cerca de 14,5 milhões de estudantes no ciclo inicial e 500 mil na pós-gradu-
ação. Nas diferentes modalidades curriculares do ciclo inicial formam-se cerca

4. Embora aos ingleses seja incômodo admitir o termo reforma, foi o que, em certa medida, ocorreu com as políticas derivadas do Relatório
Robbins e a criação das novas universidades (como Sussex) e de institutos tecnológicos.
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de 1,3 milhões de bachelors, 470 mil mestres e 45 mil doutores. Conquanto
seja alta a diversidade de áreas de conhecimento e suas subdivisões em progra-
mas e cursos, as ciências e engenharias respondem por 1/3 dos bacharéis, e
21% e 63% dos mestres e doutores.

Tomando-se a Grande Europa são outros 16 milhões de estudantes no
ensino superior. Claro que aos países mais populosos correspondem também
os maiores contingentes de estudantes: Rússia com quase 5 milhões e Ucrânia
com 2 milhões. Em países com menor população, como os da UE, França,
Alemanha e Inglaterra detêm os maiores efetivos: em torno de 2 milhões de
estudantes no ciclo inicial cada um. Comparativamente, esses países lideram
também a formação de mestres e doutores.5 Apenas a Europa dos 15 detém
2,1 milhões de pós-graduandos, 560 mil deles em ciências e engenharia e
outros 350 mil na grande área de saúde. Inglaterra e França novamente vêm à
frente com perto de 500 mil cada e Alemanha com pouco mais de 300 mil;
cifras que, cotejadas com as de suas respectivas populações jovens, indicam
uma muito alta cobertura, bem maior do que a no Brasil. E mais, é elevada a
proporção de estudantes em ciência e engenharia: perto de ¼ deles na Ingla-
terra e Alemanha e 30% na França. A proporção de pós-graduandos em saúde
é bem mais elevada entre os alemães (29%) do que nos demais.

Alta cobertura e distribuição por áreas de conhecimento de modo algum
insatisfatórias não bastam para as necessidades cambiantes dessa região. Dian-
te das seqüelas da globalização sobre o emprego e o bem-estar em seus países,
e dos desafios inerentes à emergência da nova economia do conhecimento,
uma conferência de chefes de Estado e de governo dos países-membros da UE
estabeleceu, em março de 2000 – como seu escopo central para a década que
se iniciava – tornar a Europa “a mais competitiva e dinâmica economia do
mundo baseada no conhecimento, capaz de um crescimento econômico sus-
tentado com mais e melhores empregos e maior coesão social”.

Considerou-se, ademais, que esse objetivo implicaria, de imediato, o for-
talecimento dos sistemas educativos e de ciência, tecnologia e inovação e, em
decorrência, a focalização de recursos em uma estratégia destinada a desenvol-
ver suas bases e seu desempenho.

Erasmus é a denominação do programa da Comunidade Européia para o
campo da educação superior; faz parte de uma iniciativa mais ampla na área

5. Apesar dos avanços em padronização, como se mostra adiante, nos comentários sobre o Erasmus, ainda há dificuldades de comparação
entre títulos de graus oferecidos em cada um desses países. Apesar da imprecisão, a expressão “mestres e doutores” não fica longe dos
conteúdos de seus sistemas de pós-graduação.
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educacional, a Ação Sócrates II. Os demais componentes envolvem a educação
básica, a educação vocacional e as questões de lifelong education.6 O programa
tem como propósito elevar a qualidade e fortalecer a dimensão européia da
educação superior pelo encorajamento da cooperação transnacional entre uni-
versidades, vitalizando a mobilidade européia e ampliando a transparência e a
legitimação acadêmica dos estudos e qualificações no âmbito da UE.

Seus instrumentos incluem intercâmbio de estudantes e docentes, parce-
rias no desenvolvimento de estudos (desenvolvimento curricular) e em progra-
mas internacionais intensivos, apoio à instauração de redes entre departamen-
tos e corpos docentes através da Europa, cursos de idiomas Erasmus Intensive
Language Courses (EILC) e sistemas de transferências de créditos European
Credit Transfer System (ECTS).

Existem hoje cerca de 2,2 mil instituições de ensino superior em 31 países
integradas ao Erasmus, as quais beneficiaram 1,2 milhões de estudantes nos
últimos anos. Em 2004 o seu custo foi de cerca de 187,5 milhões de euros.

O ideário e os compromissos desse programa sustentam-se em um amplo
acordo formulado pelos ministérios da Educação de 30 países europeus (ou-
tros aderiram posteriormente) na chamada Declaração de Bolonha (ou Proces-
so Bolonha), em junho de 1999. O documento prevê seis linhas de ação:

a) um sistema de graus acadêmicos comumente compreendido, fácil de
entender e de comparar, e que inclui um diploma suplementar (con-
cebido para aumentar a transparência internacional e facilitar o reco-
nhecimento profissional e acadêmico das qualificações oferecidas);

b) um sistema baseado essencialmente em “dois ciclos”: o primeiro orienta-
do para os mercados de trabalho e com duração de, ao menos, três anos;
e um segundo ciclo (Master) dependente da conclusão do anterior;

c) um sistema de acumulação e transferibilidade de créditos(do tipo ECTS
já empregado com sucesso desde o início do Erasmus);

d ) mobilidade de estudantes, docentes e pesquisadores;

e) cooperação no que diz respeito à garantia de qualidade; e

f ) conferir dimensão européia à educação superior.

Em suma, a meta do programa é fazer os sistemas de educação superior
europeus convergirem para uma configuração mais transparente que, sem prejuízo
das especificidades nacionais, adote um arcabouço comum definido por três ciclos

6. Não temos uma palavra adequada em português para esse processo.
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nucleares: graduação/bacharelado, mestrado, e doutorado. Ademais, na conferên-
cia ministerial de Praga, em 2002, ficou estabelecido que a educação superior
deveria integrar-se aos propósitos e objetivos das políticas de lifelong education.

Por conseguinte, os participantes assumiram o compromisso de
implementar, até 2005, as propostas de adoção dos dois ciclos básicos, a con-
cessão do diploma suplementar em um dos idiomas de mais largo uso na
Europa, para todos os graduados, sem restrições e gratuitamente. Além disso,
o ciclo de doutorado também passaria a ser regido pelas reformas preconizadas
pela Declaração de Bolonha, de modo a acelerar sua integração ao Espaço
Europeu de Educação Superior e a outro grande programa da UE, o Espaço
Europeu de Pesquisa Científica e Tecnológica.

Dois desenvolvimentos ainda em curso, no entanto, poderão ter um im-
pacto profundo nesse cenário. Aliás, um primeiro já se acha de algum modo
inserido nas idéias do Erasmus e na prática de alguns sistemas nacionais de
ensino superior: a internacionalização da educação superior. Universidades
inglesas, por exemplo, nitidamente se posicionaram como “exportadoras” de
formação avançada, atraindo estudantes de várias partes do mundo para os
seus melhores programas de capacitação profissional e em gestão ou adminis-
tração de negócios, e para seus doutorados e centros de pesquisa. Na Malásia
algo semelhante vem ocorrendo: os chineses são seus principais clientes em
ensino superior e muitos pesquisadores são atraídos para suas “tecnópoles”.
Em Cingapura surgem grandes corporações dedicadas a educação avançada e
pesquisa, atraindo, com elevados salários e incentivos, doutores docentes e
pesquisadores dos países mais desenvolvidos.

A segunda linha de desenvolvimento parece ter um potencial de impacto
ainda maior. A incorporação de tecnologias de informação e comunicação como
ferramentas de processos formativos vem alterando a fundo os paradigmas da
educação a distância. Temos alguns exemplos aqui mesmo no Brasil, com al-
guns MBAs de elevado prestígio oferecidos em modos “virtuais”. Nos Estados
Unidos essa é uma das grandes frentes de expansão das empresas de educação
a distância, cobrindo todo o espectro de educação vocacional e superior e tor-
nando-se acessível a pessoas de qualquer país no mundo.

É fácil imaginar como essas duas vertentes poderão vir a alterar o pró-
prio interior das firmas, na medida em que permitem interações formativas
e de capacitação ainda mais adensadas do que as conhecidas até hoje. Possi-
bilidade que nos leva a cogitar sobre os rumos futuros da formação e como
tenderá ela a imbricar-se ainda mais com os processos de aprendizagem
intrafirmas e entre firmas.
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2.2 Desenvolvimento de competências nas empresas e gestão do
conhecimento

Ao paradigma fordista-taylorista que rege o mundo real da produção
correspondem – no imaginário das mudanças tecnológicas e produtivas, isto
é, no reino da economia industrial tradicional – duas abordagens teóricas:
primeiro, o domínio da análise neoclássica, ou seja, a escolha (livre) das técni-
cas e a mudança exógena; em seguida, o domínio da vertente schumpeteriana,
com a seqüência invenção-inovação-difusão. Em ambos os casos, o progresso
técnico “vem de fora da fábrica” ou mesmo do mercado; a mudança técnica é
exógena. O conhecimento está posto no entorno do sistema econômico – in-
corporado aos recursos humanos e aos processos de pesquisa científica gerados
pelas universidades e escolas técnicas, centros de pesquisa ou laboratórios pri-
vados –, à espera de linearmente ser apropriado e integrado à organização da
produção e à constituição do produto; é um insumo como outros. Evoluções
mais recentes desse imaginário apontam na direção de uma “endogenização”
dos processos de mudança técnica e da constituição de processos de gestão de
conhecimentos [largamente apoiada em tecnologias da informação e comuni-
cação (TICs)], de cooperação interempresarial e de estratégias de interação
que tornam a inovação (ou quando menos a sistemática de P&D) um compor-
tamento orgânico e recorrente na vida das firmas e unidades de negócios.

Ao modelo linear de translado do conhecimento para o planejamento da
produção e daí para a implementação da produção, corresponde a figura tam-
bém “externa” e isolada do cientista – protagonista central da instituição de
ensino e pesquisa – que produz a investigação básica e eventualmente avança
um pouco em direção à pesquisa aplicada.7 O processo de conversão do conhe-
cimento básico em procedimentos produtivos e de mercado faz parte da ca-
deia de eventos como “desenvolvimento do produto e do processo” e como
“engenharia” para, enfim, subsumir-se no cotidiano do processo de fabricação.

Não obstante a longa vigência e dominância dessa maneira de ver as coisas, come-
çou-se a entender, desde há alguns anos, que se essa linearidade algum dia foi efetiva,
ela vinha acompanhada de outro padrão de integração dos conhecimentos à atividade
econômica. Não poucas modificações dos processos produtivos derivavam daquele co-
tidiano. O toyotismo, visto como uma “invenção” das empresas globalizadas dos anos
1980, foi de certo modo uma “sistematização” dos incontáveis eventos de interação
cognitiva e recriadora que se observava, há tempos, em economias ocidentais, na relação
entre os agentes do “chão de fábrica” e os dos departamentos de engenharia e planeja-
mento de produção. O que se pensou ser linear passou, então, a ser visto como sucessão

7. Convém lembrar, da seção anterior, a referência ao “modo artesanal” de produção da pesquisa nas universidades dos anos 1950/1960,
em contraponto ao modo serial/em rede de produção da pesquisa em grandes organizações.
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de resultantes de vetores diferenciadamente orientados de domínio dos processos de
produção e das possibilidades de diferenciação e reconstituição de produtos.

Descobre-se que a firma é uma organização capaz de refletir e reorientar
os conhecimentos e recombiná-los com lições extraídas das práticas daquele
cotidiano de produção e de interações nos mercados. Em especial, se constata
que ela é portadora de um considerável acervo de conhecimentos tácitos8 que, de
algum modo, acaba interagindo com os conhecimentos explícitos e codificados
com que operam os agentes – formados pelas universidades e escolas técnicas –
dos departamentos de planejamento, de engenharia ou de qualquer unidade
onde ocorram atividades de P&D mais ou menos formalizadas.

Há uma implicação profunda dessa constatação sobre a usual estilização do
papel dos recursos humanos altamente qualificados nas funções de produção.
Dispor de portadores de certo montante de importantes conhecimentos codifi-
cados, capazes de interagir com a produção exógena de ciência e de invenções,
certamente terá pouca efetividade, caso a organização produtiva não enseje uma
ambiência apropriada para a interfertilização dessas instâncias de conhecimento
com aquelas que provêm do acervo de conhecimento tácito difuso nos vários
momentos dos processos cotidianos de produção [Luintel e Khan (2005)].

Não por acaso as firmas costumam mostrar certa resistência em empregar
alguém com longa e sólida carreira acadêmica. É-lhe reconhecido o domínio
do conhecimento explícito, codificado, mas há dúvidas a respeito de quão
eficaz será usar apenas esse conhecimento – também tido como necessário –
para resolver problemas concretos, muito específicos, de produção. No plano
da firma, é preciso que haja, de antemão, dispositivos que facilitem a interação
entre esses conhecimentos e os já bem dominados, noutras dimensões, dos
demais dirigentes e trabalhadores. Esses dispositivos são parte da capacidade
de aprendizagem da organização.

Há décadas, Arrow (1962) chamou atenção para o fato de que as firmas
introduziam variações em suas “funções de produção”, reinfletindo suas nor-
mas e práticas, por meio do learning-by-doing (aprender fazendo). Lundvall
(2001) leva adiante essa observação mostrando – a partir de inúmeros estudos
de caso em firmas européias – que essa aprendizagem pode se tornar mais ou
menos contínua e alargada quando vários grupos de trabalhadores interagem
com maior freqüência e de maneira mais aberta e comunicante na identifica-

8. É conhecimento tácito, por exemplo, o andar de bicicleta ou o tocar violão do amador. Nem seu portador sabe que o possui e menos ainda
se pode transmitir o saber senão pela imitação da prática. Um executivo ao perceber a oportunidade de um bom negócio e conceber e
operar uma inédita “engenharia financeira” para aproveitá-la está empregando conhecimentos tácitos; muito dificilmente poderia
repassá-lo durante uma aula na faculdade. Isso decorre do fato que o distingue do conhecimento explícito; este é naturalmente codificado
(tem modelagem, uma linguagem e meio de comunicação) e pode ser repassado sem grandes dificuldades.
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ção e geração de soluções para problemas nas linhas de produção ou na con-
cepção do produto. Constatação que o leva a estruturar de maneira mais am-
pla o conceito de “aprendizagem interativa”. Ela se amplia para um agregado
de firmas que participam de um mesmo mercado ou de uma cadeia de produ-
ção: “aglomerados industriais e cooperação interempresarial podem também
ser considerados como repositórios de conhecimento tácito, incorporado a
procedimentos comuns e em códigos não expressos em contratos ou qualquer
outro documento” [Lundvall (2001)]. A projeção dessas noções para o âmbito
mais alargado da economia nacional permite compreender a chamada “dinâ-
mica da aprendizagem”. Uma pesquisa a partir da experiência coreana e de
outros países recentemente industrializados, na Ásia, sugere um modelo para
essa dinâmica. Seu núcleo é a capacidade de as empresas converterem conheci-
mento tácito em explícito e extrair novas oportunidades de mudança técnica
para vencer desafios postos por suas crises. Há uma interface entre mobilizar
os processos de mudança/inovação, o tipo de crise enfrentada e o modo como
ela é percebida. A crise pode ser suscitada pela perda de posição no mercado e
ser percebida de maneira proativa pelos executivos; eles se estabelecem metas
mais ambiciosas e os empregados também a tomam como desafio a suas pró-
prias expectativas. E pode haver o caso de ser a crise externamente advertida –
o governo ou outras firmas, por exemplo, mostram como é preciso exportar
mais, ou produzir melhor. A iniciativa de mudar dependerá, é claro, da capa-
cidade de absorção de conhecimentos (absorptive capacity), que é função direta
da base de conhecimentos (tácitos e codificados) acumulados e com possibili-
dades de serem mobilizados; e da energia alocada pela firma no enfrentamento
das dificuldades, ou seja, do esforço que possa ter feito para identificar os
problemas, para engendrar hipóteses de solução e de empenhar-se em
implementar a alternativa de solução eleita.

As fontes de acréscimos de conhecimentos seriam ou a reprodução autô-
noma do acervo doméstico (P&D “doméstica”) ou a transferência de tecnologia
(aquisição de P&D externa ou acordos de cooperação com outras empresas);
ou ainda uma combinação apropriada de fontes, a depender da capacidade de
absorção, por uma parte, e dos custos de transação e de aquisição dos novos
conhecimentos. Condicionantes dessas escolhas serão, numa dimensão mais
ampla, a capacidade de absorção da economia e, de outro, o alcance da capaci-
dade de mudança da própria firma. Ela terá de escolher ou um processo de
imitação replicativa – caso em que adquirirá predominantemente soluções
codificadas já testadas e poderá absorvê-las após poucos ciclos e erro-acerto
com engenharia reversa; ou um processo de imitação criativa, quando sua pró-
pria capacidade de absorção for suficiente para evitar riscos de fracasso, ativan-



410 Tecnologia, Exportação e Emprego

do/intensificando a conversão de conhecimentos tácitos em explícitos. Ou fi-
nalmente, caso seus fatores de absorção e conversão sejam fortes o bastante, a
firma pode enveredar pelo caminho da inovação, caso em que é extremamente
difícil a geração de novo conhecimento por mera aprendizagem.

Duas lições importantes desse modelo e de suas bases factuais são: a) em
todos os casos, trata-se de intensificar e sistematizar a conversão e interação de
conhecimentos tácitos e explícitos, gerando uma “espiral de aprendizagens” que
se espraia de poucos indivíduos para o todo da organização, e virtualmente, o
todo do setor e da economia – é o que distingue a(s) firma(s) capaz(es) de inova-
ções episódicas (remediais a cada crise) daquelas capazes de inovações sistêmicas
(prontas para surgir a cada ameaça); e b) a identificação e o domínio de conhe-
cimentos tácitos podem ser vitais para se chegar a essa espiral; e para tanto é
preciso recrutar recursos humanos de “alto calibre” [competências + experiên-
cia], estabelecer acordos de aquisição ou cooperação tecnológica suficientemente
abertos e ampliar a aprendizagem mediante ganhos em P&D doméstica [Kim
(2000, p. 11-16 e figura da p. 22)].

Não pode ser esquecida a condição de interação entre a capacidade inter-
na de absorção com a externa ou agregada na economia e na sociedade em que
a firma está implantada. Um contraponto a isso são os casos de economias em
que umas poucas empresas multinacionais (EMN) se mostram capazes de
aplicar novas tecnologias e eventualmente competir com eficiência a partir
dessa plataforma de produção, enquanto as firmas nacionais se acomodam a
padrões tecnológicos e de gestão que as colocam em risco. É o que pode ocor-
rer quando aberturas comerciais trazem para o mercado doméstico competi-
dores capazes de muito maior eficiência e inovatividade, e as firmas nacionais
não sabem sequer onde buscar soluções para suas crises. Vale dizer, é o entorno
que assegura, em boa medida, a factibilidade da iniciativa inovadora e da ins-
tauração de uma espiral de aprendizagem. E esse entorno será tão mais fecun-
do quanto mais intensas e diversificadas forem as oportunidades de coopera-
ção e interação interfirmas; e as externalidades que são geradas pelos sistemas
de educação e de suprimento de pessoal altamente qualificado.

O conceito de SNInv assenta justamente nesse pressuposto de que a com-
preensão dos enlaces entre os atores envolvidos na inovação é vital para melho-
rar o desempenho tecnológico no plano das firmas e da economia nacional.
Inovação e progresso técnico são vistos, mais claramente, como resultado de
um complexo conjunto de relações entre atores que produzem, distribuem e
aplicam os vários tipos de conhecimento. O desempenho inovativo de um país
depende, assim, de como esses atores estabelecem relacionamentos proveito-
sos uns com os outros, enquanto partícipes de um sistema coletivo de criação
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e emprego de conhecimentos e das tecnologias que utilizam. Estes atores são
primariamente empresas, universidades e institutos governamentais de pes-
quisa e as pessoas aí atuantes. E os enlaces podem tomar várias formas, como
as de pesquisa associada, de intercâmbio de especialistas, de patenteamento
cruzado, de aquisição de equipamentos e uma variedade de outros canais. Não
existe uma definição simples e francamente aceita de sistema nacional de ino-
vações. Importante, de fato, é a rede de interações ou o sistema, tal como
sugerem alguns pesquisadores importantes:

(...) rede de instituições nos setores público e privado cujas atividades e interações
iniciam, importam, modificam e difundem tecnologias [Freeman (1987)].

(...) os elementos e relacionamentos que interagem na produção. Difusão e uso de
conhecimento novo e economicamente útil (...) e estão ainda localizadas ou enraizadas
no interior das fronteiras de um Estado-Nação [Lundvall (1992)].

(…) um conjunto de instituições cujas interações determinam o desempenho inovador
de firmas de um dado país (national firms) [Nelson (1993)].

(...) instituições nacionais, suas estruturas de incentivos e suas competências, que deter-
minam o ritmo de direção da aprendizagem tecnológica (ou o volume e composição das
atividades geradoras de mudanças) em um país [Patel e Pavitt (1994)].

(...) aquele conjunto de distintas instituições que conjunta ou individualmente contri-
buem para o desenvolvimento e difusão de novas tecnologias e que proporcionam um
arcabouço onde os governos concebem e implementam políticas para influenciar o
processo de inovação. Como tal, é um sistema de instituições interconectadas para criar,
armazenar e transferir o conhecimento, as qualificações e os artefatos que definem novas
tecnologias [Metcalfe (1995)].

Vê-se que boa parte dos estudos sobre os SNInvs está focada nos fluxos de
conhecimento. E as análises estão cada vez mais direcionadas a aperfeiçoar o
desempenho nas “economias baseadas no conhecimento” – economias funda-
das diretamente na produção, distribuição e uso de conhecimento e informa-
ção. Conhecimento, seja incorporado aos seres humanos (como capital huma-
no), seja embutido na tecnologia, sempre foi um fator central no
desenvolvimento econômico. Porém, apenas nos últimos anos vem tendo sua
importância relativa reconhecida e também essa importância é vista em au-
mento. Além disso, as atividades econômicas vêm se tornando mais e mais
intensivas-em-conhecimento, como é evidenciado pelo crescimento de indústri-
as de alta tecnologia e a acrescida demanda por trabalhadores altamente qua-
lificados. Investimentos em conhecimento – em P&D, educação e capacitação,
e enfoques inovativos na produção – passam a ser considerados vitais para o
crescimento econômico.
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Os enfoques de sistema nacional de inovação (SNInv) também refletem a
atenção mais intensa dada ao papel econômico do conhecimento. Aqui, a ên-
fase é posta em mapear os fluxos de conhecimentos complementarmente à
mensuração dos investimentos em conhecimentos. Esses fluxos, em especial os
de conhecimentos codificados em publicações, patentes e outras fontes, estão
não apenas crescendo, como se tornando mais fáceis de detectar, em razão do
mais largo emprego de tecnologias de informação. O escopo é avaliar e compa-
rar os principais canais disponíveis para o fluxo de conhecimentos em âmbito
nacional, identificar os estrangulamentos nesses canais e sugerir políticas e
providências para elevar sua fluidez. Noutras palavras, trata-se de salientar os
enlaces e os relacionamentos entre indústria, governo e academia no desenvol-
vimento da ciência e da tecnologia. E, mais importantes ainda, a capacidade
de medir o “poder de distribuição do conhecimento” de um sistema nacional
de inovações, para generalizar as capacitações tecnológicas que permitem o
crescimento das firmas e setores e o da competitividade sistêmica.

A inovação pode ser vista, em suma, como resultado de interações comple-
xas entre vários atores e instituições. Mudanças técnicas tampouco transcorrem
como uma seqüência perfeitamente linear, senão por meio de refluxos (feedback
loops) no interior do sistema. No miolo desses últimos estão as firmas, a maneira
como elas organizam a produção e a inovação e, também, os canais por meio dos
quais elas obtêm acesso às fontes externas de conhecimento; que podem ser
outras firmas, institutos públicos e privados de pesquisa, universidades ou insti-
tuições de transferidoras – tanto regionais e nacionais como internacionais. A
partir daí, a forma inovadora é vista operando numa complexa rede de firmas
cooperadoras ou competidoras e outras instituições, construindo um leque de
joint ventures e vigorosos enlaces com fornecedores e clientes.

Tornando-se cada vez mais intensivas em conhecimento as atividades eco-
nômicas, um grande e diversificado conjunto de instituições – detendo capa-
cidades especializadas de diferentes ordens – vai se integrando à produção e
difusão de conhecimentos. Assim, os determinantes do sucesso das empresas –
e das economias em seu todo – estão cada vez mais dependentes da sua
efetividade em agregar e utilizar o conhecimento dessas instituições – estejam
elas no setor público ou privado ou na academia. Sobretudo, cada país terá seu
próprio perfil institucional atrelado ao regime de governança das empresas, da
organização do sistema universitário e do nível e direcionamento das pesquisas
fomentadas pelo governo. E haverá sensíveis diferenças nos papéis e no grau de
influência das diversas instituições nos sistemas nacionais de inovação – fato
que explica, em parte, o seu grau de focalização em âmbito nacional.
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2.3 Mobilidade intra e internacional de recursos humanos para P&D

Ficou um pouco perdido em meio a outras informações antes tratadas, a de
que há duas vertentes principais na consideração de onde as empresas podem
buscar competências e talentos para dar sustentação a seus processos de inova-
ção. Claro que as firmas maiores e com elevado faturamento, especialmente as
multinacionais, podem recrutar gente boa em firmas rivais ou em países onde
agentes de inovação são remunerados em padrões inferiores aos delas próprias.
É o que vem ocorrendo em escala significativa na Europa Ocidental em relação
aos países do Leste Europeu; ou nos Estados Unidos, que absorvem recursos
humanos para P&D em todo o mundo. Firmas menos abonadas ou se conten-
tam com o que sobra, ou arriscam investir em ofertas de remunerações e atra-
tivos de carreira que sejam compensados pelos ganhos futuros em
competitividade e faturamento. Ou seja, há uma certa iniqüidade na distri-
buição dos conhecimentos e potenciais de inovação.

A segunda vertente: pleitear que o sistema educativo produza candidatos
em maior número e boa qualidade, seja por meio das instituições nacionais,
seja mediante um sistema mais amplo de bolsas no exterior e estímulos com-
plementares para formar pessoas de mais alto nível lá fora.

Contudo, nos dias de hoje, esta última pode ser uma alternativa de alto
risco. Países que oferecem educação formal – notadamente doutorados – em
padrões muito elevados internacionalmente tendem a se constituir em poten-
ciais e preferenciais empregadores dos estrangeiros talentosos que ali aportam.
Os Estados Unidos dispõem, em suas universidades de ponta, de milhares de
doutorandos com planos [firm plans na expressão do survey da National Science
Foundation (NSF)] de permanecerem no mercado doméstico após a titulação,
alguns em empresas outros nas próprias universidades. E os dirigentes euro-
peus estão seriamente preocupados com isso, dada a dificuldade que experi-
mentam para expandir a produção de doutores e elevar os níveis de qualidade
de sua formação.

As universidades americanas abrigam, nesses últimos anos, pouco mais
de 300 mil estudantes em pós-graduação; aos quais concedem, em média, 41
mil títulos de doutor. Quase 150 mil desses estudantes provêm de outros
países e estão com vistos temporários – ou seja, vieram, quase todos, especial-
mente para formar-se. Em 2003, 10,6 mil deles obtiveram Ph.D. Dentre os
países com maior contingente de titulados, destacam-se a China (583 douto-
rados), Índia (368), Taiwan (302) e Coréia do Sul (264). O Brasil envia o
décimo maior contingente, porém foram apenas 40 titulados. O que chama a
atenção, porém, é o fato de o mesmo survey indagar sobre as expectativas desses
titulados para o day after. Chineses e indianos, em proporção maior do que
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90%, pretendem permanecer nos Estados Unidos, a maior parte deles para
trabalhar e pesquisar. A proporção de taiwaneses e coreanos com aspiração de
continuarem por lá cai para 65%. Seis em 9, entre os taiwaneses, e 3 em 6 dos
coreanos “têm firmes planos de permanecer”. Entre os brasileiros, 15 “preten-
dem” e 10 têm “firmes planos” de ficar.

Essas propensões podem resultar de políticas públicas de seus países de
origem. A Coréia do Sul manteve, deliberadamente, um grande número de
doutores pesquisando ou trabalhando nos Estados Unidos e na Europa duran-
te vários anos, ao longo dos anos 1970 e 1980. E em seguida ofereceu vários
estímulos para repatriá-los e aproveitar a formação e em especial suas experi-
ências – como parte desses estímulos, foram criados os Government Research
Institutes (GRI) e o Korean Advanced Institute of Science and Technology
(Kaist) – um grande instituto especializado de pesquisa e pós-graduação. Além
disso, as empresas coreanas instalaram gradativamente seus departamentos de
P&D, e as universidades foram instadas a elevar o padrão de qualidade tanto
do ensino quanto da pesquisa.

Nem sempre, porém, os países têm grau semelhante de sucesso nesse
tipo de estratégia. Um quinto da força de trabalho com formação superior
científica ou técnica nos Estados Unidos é constituído de estrangeiros; e essa
fração vai a 1/3 quando se trata dos doutores. Entretanto, chega a nada menos
de 50,6% entre os engenheiros-doutores e a 57,4% entre os doutores em
ciências da computação.

Na Europa o quadro é diverso. Perto de 7,5 mil pessoas obtiveram douto-
rado no início da década nos Estados Unidos – 3,7 mil em ciências e engenha-
rias – dos quais, respectivamente, 5,6 mil e 2,6 mil pretendem ficar por lá. E as
proporções de não-nativos na força de trabalho dos países europeus, em geral,
são baixas: na média da região, 4,6%, dos quais 2/3 possuem alta qualificação, e
as maiores proporções não chegam a 10% na Alemanha e Áustria. A pretensão
dos europeus, no entanto, é incrementar a mobilidade dos trabalhadores, em
especial a do pessoal de alta qualificação que exerce atividades em P&D, a fim de
incrementar o acúmulo de experiências em processos inovativos.

3  A CAPACIDADE BRASILEIRA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÕES

Como em muitos outros aspectos, é muito curta – ou tardiamente iniciada –
a história de formação avançada de recursos humanos no Brasil. Começa no
contexto da criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
(BNDE) e do Plano de Metas nos anos 1950/1960, quando surge a
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); e toma vulto como parte dos Pla-
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nos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) dos anos 1960 e 1970, a que se
integravam os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Teconológico
(PBCT) e os Planos Nacionais de Pós-Graduação. Esse quadro articulava-se ao
constituído ao final dos anos 1970, quando de fato começou-se a implementar
um processo de modernização do sistema mais amplo de educação superior.

Conquanto a motivação político-econômica e o discurso oficial
enfatizassem a necessidade de formar pessoal altamente qualificado para apoi-
ar os esforços de industrialização e modernização infra-estrutural e dos servi-
ços,9 toda a mobilização de recursos, de energia política e da administração
acabaria absorvida pelo curso da reforma universitária iniciada no final dos
anos 1960 e pela própria implantação do sistema de ensino pós-graduado que
tinha locus privilegiado nessa política.

Feito um cuidadoso exame da história social brasileira e, nesse cenário, da
história das instituições educacionais, impõem-se duas constatações. Primei-
ra: os avanços na educação escolar foram promovidos, antes de mais nada, para
atender às demandas das camadas médias urbanas por qualificações que lhes
assegurassem a manutenção do seu status e de sua participação política e eco-
nômica; assim foi com a instauração e expansão do ensino médio; e mais adi-
ante, quando se firmou a industrialização e tornaram-se dominantes os novos
modos de vida urbana, assim foi também com a expansão da oferta de ensino
superior. Segunda: essas mesmas camadas médias, e em especial os estamentos
instalados na burocracia educacional e nas escolas superiores sempre preferi-
ram a formação profissional superior à formação universitária. Houve mesmo
resistências notáveis à instauração de universidades nos moldes humboldtianos
ou nos moldes franceses – basta observar as experiências intentadas com a
fundação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934 e da Universidade do
Distrito Federal (UDF) em 1935; e o estranhamento, por parte das próprias
lideranças estudantis de 1960-1964, em relação ao projeto original da Uni-
versidade de Brasília (UnB).

No início dos anos 1960, o efetivo total de alunos no ensino superior não
chegava a 100 mil. Os cursos profissionais tradicionais – medicina, direito,
engenharia e formação de professores – constituíam uma proporção absoluta-
mente majoritária neste efetivo. Cada faculdade promovia, a seu talante, a
seleção dos candidatos ao ingresso; os colegiados de professores catedráticos
tinham absoluto domínio da condução do ensino, da seleção de docentes e das

9. Predominava a idéia de que o país entrava num estágio de substituição de importações exigente de domínio de tecnologias mais
complexas (e que empresas nacionais participariam mais fortemente dos setores mais dinâmicos). Além disso, havia demandas surgidas
do aprofundamento da modernização agrícola e dos planos de implantação da petroquímica e de desenvolvimento das elecomunicações.
De fato, estes foram segmentos que intensificaram esforços de acumulação de capital humano e pesquisa.
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regras de funcionamento dos cursos. Reitorias e conselhos universitários eram
instâncias meramente administrativas a sacramentar o rótulo inscrito, desde
os anos 1950, no frontispício dos conglomerados de faculdades: “universida-
des federais”. E esse modelo era seguido pelas raras universidades privadas.

Não surpreende, portanto, que profissão docente, carreira acadêmica, li-
nhas de pesquisa e produção científica fossem categorias ausentes daquelas
normas e padrões de conduta. É claro que isso não impedia que um ou outro
catedrático, livre-docente ou professor assistente organizasse sua equipe e se
dedicasse a alguma labuta genuinamente acadêmica. Teimosas, quase sempre
abrigadas nos cursos de matemática, de ciências ou mesmo de engenharia,
essas equipes empenhavam-se em pesquisar e publicar, e em manter a coopera-
ção científica com universidades estrangeiras. Delas até chegavam a sair alguns
bacharéis talentosos ou apenas ambiciosos, para doutorar-se no exterior. Em
São Paulo, de modo diverso, importantes grupos de pesquisadores foram aco-
lhidos nos institutos de pesquisa, museus e estações experimentais mantidos
pelo governo estadual.10

A pouco expressiva acumulação de capital científico e tecnológico res-
tringia, sobremodo, a formação acadêmica ou profissional, que não ia além da
graduação. E por ser a graduação predominantemente profissional e ministra-
da por profissionais, não se podia dizer que sua qualidade fosse baixa. Pelo
menos no sentido de formar recursos humanos bastante capazes de reproduzir
os conhecimentos codificados de cada ramo profissional associado a determi-
nada área de conhecimento; e de até reproduzir, ampliando-as, as habilidades
e as técnicas características de cada corporação profissional.

Os sucessivos surtos de expansão havidos após as reformas de 1968, po-
rém, viriam a catalisar a instauração de mudanças algo paradoxais. Ao mesmo
tempo em que as reformas “forçavam” o parto da moderna universidade brasi-
leira, mesmo que em formatos apenas mimetizados da universidade america-
na, abrindo caminho para a pós-graduação e pesquisa, elas minariam essa di-
mensão de qualidade dos cursos profissionais tradicionais que constituíram a
alma dos velhos conglomerados de faculdades. Até o final dos anos 1970, para
se ter uma ordem de grandeza desses surtos de expansão, aquela centena de
milhares de estudantes havia sido multiplicada quase 15 vezes: o ensino supe-
rior brasileiro passara a atender nada menos de 1,4 milhão de estudantes em
1980. Verdade que em condições um tanto mudadas: o número de docentes

10. Um importante grupo de pesquisa, precursor do desenvolvimento de conhecimentos e técnicas em tratamento de enfermidades do
sangue e em transplante de medula, formou-se, no início dos anos 1960, num laboratório de análises clínicas de Santa Casa de Misericórdia,
Usavam suas instalações, equipamentos, produtos químicos e demais materiais e até a coleta de material dos internados das enfermarias,
para realizar pesquisas impossíveis de serem conduzidas na universidade federal local.
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não aumentou na mesma escala, o incremento ficou em 4,5 vezes; o que dá
uma idéia de que a relação aluno/docente tomou outra dimensão. Entrava-se
num atendimento massificado. E nessas alturas a composição do alunado por
área de conhecimento mudara muito também: a proporção em ciências exatas
e engenharias (respectivamente 8,9% e 10%) ficava bem abaixo daquela de
ciências humanas e sociais: 56,5%.

A tendência à diferenciação das ofertas para atender aos novos padrões de
acesso – especialmente dos estratos médio-inferiores nas regiões mais desen-
volvidas – implicou distinguir o papel das instituições de ensino superior (IESs)
públicas e privadas. Aquelas cederam pouco às pressões dessa demanda, que
foi canalizada para escolas superiores isoladas privadas. Já em meados da déca-
da de 1980, as IESs privadas detinham praticamente 60% das matrículas e a
proporção daquelas áreas nesse segmento era de respectivamente 7,7%, 8,3%
e 65,3%. Ou seja, as IESs públicas foram obrigadas a concentrar metade dos
alunos das áreas de ciências exatas e engenharias, ao passo que sua participação
total no efetivo total de estudantes era de apenas 41%.

TABELA 1
EDUCAÇÃO SUPERIOR - NÚMERO DE GRADUADOS TOTAL E EM UNIVERSIDADES,
SEGUNDO AS GRANDES ÁREAS DE C&T NO BRASIL: 1995 A 2004

Fonte: INEP/MEC.
Nota: (*) Grandes Áreas reagrupando cursos/programas segundo os critérios de agregação da OECD e União Européia para
identificação de tipos de formação relacionados a Ciências & Engenharias e para P&D Cf. European Commission; Directorate-
General for Research . Third European Report on Science & Technology Indicators - 2003, Bruxelas 2003.

1995 2000 2004 Grandes 
Áreas (*) Total Universidades Total Universidades Total Universidades 

Total de Graduados 254.401 146.238 352.305 233.563 626.617 379.516 

Ciências 27.325 14.937 28.641 20.586 47.899 29.578 

Engenharia, Produção e Construção 17.279 11.729 24.165 17.820 33.148 22.706 

Agricultura e Veterinária 5.603 4.601 7.236 6.118 10.256 8.266 

Saúde e Bem-Estar Social 34.404 25.114 45.900 37.688 77.868 52.915 

Participação das Áreas no Total (%)      

Ciências 10,7 10,2 8,1 8,8 7,6 7,8 

Engenharia, Produção e Construção 6,8 8,0 6,9 7,6 5,3 6,0 

Agricultura e Veterinária 2,2 3,1 2,1 2,6 1,6 2,2 

Saúde e Bem-Estar Social 13,5 17,2 13,0 16,1 12,4 13,9 

Taxas de Crescimento Anual (%)   1995/2000 2000/2004 

Total de Graduados   6,73 9,82 15,48 12,90 
Ciências   0,95 6,63 13,72 9,48 

Engenharia, Produção e Construção   6,94 8,72 8,22 6,24 

Agricultura e Veterinária   5,25 5,86 9,11 7,81 

Saúde e Bem-Estar Social   5,94 8,46 14,13 8,85 
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Todo esse crescimento de oferta do ensino de graduação teria requerido
um esforço ainda mais vigoroso para manter os mesmos padrões da educação
de elite do passado. Desde logo, afora os enormes investimentos em infra-
estrutura dos campi universitários federais e estaduais, tornava-se preciso dis-
por de milhares de docentes com titulação de mestres e doutores, o que não
havia no país. Optou-se por criar capacidade interna para formá-los, inicial-
mente com a multiplicação dos mestrados para fazer o upgrade dos docentes já
em atividade; complementarmente, começaram a ser enviados ao exterior mi-
lhares de candidatos para formar os doutores que ensinariam e orientariam os
mestres na conquista de seu doutorado na próprias universidades nacionais.
Tornou-se preciso estimular uma elevadíssima taxa de reprodução de doutores
em universidades que, pela primeira vez, implantavam programas de formação
pós-graduada. E que passaram a atender também a uma crescente demanda
das elites de classe média por mais elevado status educacional, seja na carreira
acadêmica (surgida ao mesmo tempo), seja na diferenciação dos empregos
públicos de técnicos e dirigentes ou apenas para ostentar títulos.

Antes da aprovação da legislação de reforma, no final dos anos 1960, não
havia um espaço institucional firme para estudos avançados; predominavam
os programas instituídos, principalmente na USP e na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), e que não passavam de uma centena em todo o país.
Esses programas quadruplicaram entre 1969 e 1973, mas, logo em seguida,
cresceram pouco, claramente pela demora na formação de seus próprios douto-
res. Com um empenho de certo modo extraordinário, chegou-se ao início dos
anos 1980 (isso mesmo, 1980) com 40 mil estudantes nos mestrados e quase 7
mil nos doutorados. Desde logo, com uma expansão puxada principalmente
pelas áreas de ciências sociais e humanidades, cujo alunado de graduação au-
mentava exponencialmente. Embora os pós-graduandos nas áreas de ciências
exatas e tecnologia e de ciências biológicas constituíssem, nesse momento, quase
metade do efetivo total do sistema, o crescimento naquelas áreas se tornou mui-
to maior: seus cursos absorveram cerca de 73 de cada 100 novos alunos de
mestrado e 65 de cada 100 doutorandos até o início dos anos 1980. A capacida-
de alcançada foi de cerca de 11 mil mestres e 1.500 doutores por ano.

Deve ser destacado que, para alavancar a dinamização desse sistema, as
duas grandes agências de apoio – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) – encetaram um notável programa de concessões de
bolsas de estudos, tanto para os programas domésticos, como para dar susten-
tação à titulação no exterior. Ao mesmo tempo, empresas estatais, notadamente
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), também tratavam
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de suprir-se de cientistas e profissionais técnicos de alto nível por meio de
programas próprios de bolsas, estágios e auxílios à formação no país e no exte-
rior. Em quase todos os casos, mecanismos de monitoramento e avaliação fo-
ram desde cedo utilizados para o balizamento das políticas e para calibrar os
mecanismos de distribuição dos recursos. Os efeitos sobre as dimensões do
sistema não podem, de modo algum, ser menosprezados; o estoque de mestres
e doutores mais do que dobrou entre 1980 e o início dos anos 1990, passando
de 63,5 mil para 151,2 mil titulados. E isso ajudou, sem dúvida, a aumentar
o efetivo nacional de profissionais de nível superior dos 1,8 milhões de pessoas
em 1980 para os 3,4 milhões em 1991.

TABELA 2
EDUCAÇÃO - EVOLUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL: 1987 – 2004

Fonte: Capes/MEC.

Já na década de 1990 e no início da atual, esse ímpeto arrefece e o siste-
ma parece entrar numa trajetória mais prudente de avanços. Talvez já mais
preocupada com ajustes de qualidade e direcionamento do que com a premência
das pressões por crescimento. Esta marcou o comportamento do sistema de
pós-graduação no final dos 1990, com um ritmo de expansão dos mestrados
da ordem de 14% a.a. e o dos doutorados de 13%. Nos últimos anos há uma
evidente “pisada no freio”, caindo essas taxas para, respectivamente, 4,1% e
2,8% a.a. Mesmo com o rápido aumento daquele primeiro período, é notável
que a única área com participação estável na composição do alunado novo seja
a de agrárias – o que, por certo, reflete a imagem de consolidação do agronegócio
como frente de expansão econômica e a expectativa de bons empregos nessa
área. Veja-se que esse é um dos poucos segmentos em que empregos não-
acadêmicos podem ter alguma atratividade para os doutores.

Do ponto de vista dos resultados do sistema, há dois aspectos de melhora-
mento a salientar. Mesmo olhando para países mais desenvolvidos, o contingen-
te de titulados se expande de modo bastante vigoroso. No início da década atual
é ultrapassada a marca de 5 mil doutorados/ano e o sistema alcança 8 mil dou-
tores/ano em 2004. Na hipótese de que cada um deles seja capaz de reproduzir-

 1987 1991 1995 2001 2004 

Programas 815 1.019 1.230 1.551 1.770 

Titulações      

Mestrado 3.647 6.811 9.265 20.032 26.732 

Doutorado 868 1.489 2.528 6.040 8.885 

Alunos Novos      

Mestrado 9.440 12.768 17.746 28.074 33.756 

Doutorado 1.786 3.509 5.331 9.101 9.419 
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se a um fator de 2,4, a capacidade de produção de doutores logo poderá chegar
a 10 mil/ano; o que pode significar atingir massa crítica razoável em boa parte
das áreas de formação. Por outro lado, são animadoras as cifras de “tempo médio
de titulação” que vêm se reduzindo em boa cadência; no conjunto o tempo de
conclusão dos mestrados caiu 19% e 18% sucessivamente entre 1996-2000 e
de 2000 para 2004. E o tempo de doutoramento tornou-se 10% e 7,5% menor
nesses mesmos períodos. Mais ou menos nesse mesmo campo de variação se
comportaram os mestrados e doutorados em biológicas, exatas e engenharias,
porém os ganhos em agrárias foi mais notável – 20% e 30%.

TABELA 3
NÚMERO DE TITULADOS PELOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL:
PARTICIPAÇÃO E TAXAS DE CRESCIMENTO, 1996 - 2004

Fonte: Capes/MEC.

Taxas Anuais de Crescimento (%) Grandes 
Áreas 

1996 2000 2004 
1996/2000 2000/2004 

Nível Mestr Dout Mestr Dout Mestr Dout Mestr Dout Mestr Dout 

Agrárias 1.308 313 1.979 550 2.704 1.044 10,9 15,1 8,1 17,4 

Biológicas 927 405 1.509 667 1.910 1.164 13,0 13,3 6,1 14,9 

Saúde 1.432 608 2.843 1.038 3.728 1.572 18,7 14,3 7,0 10,9 

Exatas e da Terra 1.233 473 1.780 727 2.336 1.115 9,6 11,3 7,0 11,3 

Humanas 2.036 435 3.055 892 4.520 1.416 10,7 19,7 10,3 12,2 

Sociais Aplicadas 1.128 188 2.684 441 3.888 753 24,2 23,8 9,7 14,3 

Engenharias 1.614 410 2.663 705 3.656 1.206 13,3 14,5 8,2 14,4 

L.L & Artes 685 150 1.084 257 1.737 470 12,2 14,4 12,5 16,3 

Outros 136 3 535 58 1.172 115 40,8 109,7 21,7 18,7 

Total  10.499 2.985 18.132 5.335 25.651 8.855 14,6 15,6 9,1 13,5 

Participação das Áreas no Total (%) 

Agrárias 12,5 10,5 10,9 10,3 10,5 11,8 - - - - 

Biológicas 8,8 13,6 8,3 12,5 7,4 13,1 - - - - 

Saúde 13,6 20,4 15,7 19,5 14,5 17,8 - - - - 

Exatas e da Terra 11,7 15,8 9,8 13,6 9,1 12,6 - - - - 

Humanas 19,4 14,6 16,8 16,7 17,6 16,0 - - - - 

Sociais Aplicadas 10,7 6,3 14,8 8,3 15,2 8,5 - - - - 

Engenharias 15,4 13,7 14,7 13,2 14,3 13,6 - - - - 

L.L & Artes 6,5 5,0 6,0 4,8 6,8 5,3 - - - - 

Outros 1,3 0,1 3,0 1,1 4,6 1,3 - - - - 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 
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Mesmo sem detalhar as evidências estatísticas, deve ser dito que esses bons
resultados não se restringem às dimensões operacionais e quantitativas. Ao mes-
mo tempo em que se apuram os métodos e ferramentas da avaliação dos progra-
mas, característica singular do sistema brasileiro, verifica-se que os padrões me-
didos se revelam também satisfatórios. Consolidam-se nos programas “de ponta”
e solvem-se as dificuldades de melhoria nos que obtêm conceitos menores.

Um quê de preocupação emerge, no entanto, quando se vê que esses
resultados da formação doméstica de mestres e doutores podem estar levan-
do a pensar que por ser ela boa o bastante para o país, a formação no exterior
seja menos importante ou até mesmo dispensável. E aí não se trata apenas da
maneira de apreciar essas questões no âmbito das agências e da comunidade
acadêmica, mas também de como ela é vista nos centros decisórios onde se
verifica a rentabilidade dos investimentos nessa área. Com as limitações or-
çamentárias impostas pelo ajustamento fiscal, vem sendo difícil até mesmo
manter os níveis de gastos mais ou menos infensos aos cortes e
contingenciamentos; assim, seria ainda mais difícil obter mais recursos para
financiar pós-graduação no exterior.

Nesses últimos anos, CNPq e Capes viram sua capacidade de apoio à
formação avançada no exterior oscilar num patamar relativamente mais baixo
do que no passado. Como são variadas as alternativas de apoio, o CNPq parece
ter optado por estabilizar a oferta de apoio em doutorado pleno com alguma
expansão no doutoramento sanduíche, já que o número total de bolsas de que
dispõe ficou em torno de 650/700 por ano e caiu para cerca de 450/500. A
Capes, a seu turno, vem mantendo seu patamar estagnado em 3 mil bolsas/
ano, no lapso 1999-2005; e nitidamente vem fazendo uma pequena variação
na relação doutorado pleno/doutorado sanduíche. E variam pouco suas distri-
buições em termos de áreas de conhecimento e país de destino; alguma ênfase
em engenharia/computação e para os mesmos quatro destinos principais: pela
ordem, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra e Canadá, no caso da
Capes e Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá e Alemanha, no caso do
CNPq. É verdade que, além do fato de serem estes os sistemas mais atrativos e
tradicionalmente mais prestigiados, não há propriamente uma política que
enfatize esse ou aquele país como destino preferencial. Tampouco há qualquer
direcionamento em relação a escopos disciplinares e temáticos; a escolha é
predominantemente do candidato à bolsa (com alguma influência de seus
orientadores); ao contrário de outros países onde políticas científico-
tecnológicas de mais longo prazo foram adotadas, combinando decisão do
candidato com prioridades das agências de fomento.
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TABELA 4
BOLSAS CONCEDIDAS PELA CAPES NO EXTERIOR, SEGUNDO AS MODALIDADES DE
FORMAÇÃO: 1999 - 2004

Fonte: Capes/MEC.
(1) Número médio mensal de bolsas (cada bolsa equivale a doze mensalidades pagas no ano, para um ou mais bolsistas).

TABELA 5
BOLSAS CONCEDIDAS PELO CNPQ NO EXTERIOR, SEGUNDO AS MODALIDADES DE
FORMAÇÃO: 1999 - 2004

(continua)

Modalidades de Formação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 Número de Bolsas Concedidas (1) 

TOTAL 613,7 576,4 738,3 763,3 470,5 511,3 

Doutorado 463 383 444 434 341 261 

Pós-Doutorado 88 100 173 205 78 128 

Doutorado Sanduíche 47 75 101 106 41 112 

Aperf./Est./Especialização 10,3 10,4 11,3 11,3 9,3 7 

Estágio Sênior 5 8 9 7 1,2 3,3 

Mestrado 0,4 0 0 0 0 0 

 

Modalidades de Formação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 Número de Bolsas Concedidas (1)  

TOTAL 3.104 3.035 3.005 2.654 3.002 3.134 3.673 
Doutorado Pleno 1.696 1.523 1.416 1.377 1.438 1.431 1.377 

Doutorado Sanduíche 550 618 713 732 853 860 1.080 

Especialização 142 92 56 32 37 0 79 

Estágio Pós-Doutoral 255 258 394 376 438 462 567 

Grad. Sanduíche 446 524 390 109 231 373 568 

Mestrado 0 21 33 22 0 2 0 

Mestrado Sanduíche 15 1 3 5 6 6 3 

 Total de Dispêndios Efetivados (R$ 1.000, correntes)  

TOTAL 47.857 44.871 47.087 43.372 49.214 55.949 69.660 
Doutorado Pleno 26.552 23.264 21.432 20.972 22.296 24.462 25.579 

Doutorado Sanduíche 8.555 9.107 10.534 10.795 12.631 14.211 19.499 

Especialização 2.054 1.371 803 497 459 3 1.064 

Estágio Pós-Doutoral 5.614 5.199 9.468 9.641 11.455 13.296 17.281 

Grad. Sanduíche 4.856 5.596 4.331 1.070 2.283 3.868 6.195 

Mestrado - 323 488 329 - 30 - 

Mestrado Sanduíche 225 11 30 67 89 79 42 
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(continuação)

Fonte: CNPq/MCT.
Notas: Recursos do Tesouro Nacional; Inclui recursos dos fundos setoriais a partir de 2000; porém não inclui bolsas de curta duração.
(1) Número médio mensal de bolsas (cada bolsa equivale a doze mensalidades pagas no ano, para um ou mais bolsistas).

TABELA 6
BOLSAS CONCEDIDAS PELA CAPES NO EXTERIOR, SEGUNDO OS PAÍSES DE DESTINO:
1999 - 2005

Fonte: Capes/MEC.

Sem levar em conta essa evolução passada e as condições presentes, fica muito
mais difícil entender onde enraízam os problemas a serem enfrentados de modo a
que o sistema de educação superior brasileiro possa vir a atender ao novo cenário
de demandas por educação universitária, por recursos humanos e capacidade de
pesquisa científica e tecnológica alocáveis a um sistema nacional de inovações.

Modalidades de Formação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 Total de Dispêndios Efetivados (R$ 1.000, correntes) 

TOTAL 26.848 24.407 43.184 55.673 40.272 37.240 

Doutorado 20.379 17.182 25.854 33.271 27.450 18.690 

Pós-Doutorado 4.018 4.130 10.725 14.230 8.357 10.010 

Doutorado Sanduíche 1.882 2.527 5.333 6.584 3.697 7.751 

Aperf./Est./Especialização 321 236 659 1.074 652 415 

Estágio Sênior 232 332 613 514 116 374 

Mestrado 16 0 0 0 0 0 

 

Média no Período 
Países de Destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Qtdade % 

Total 3.104 3.035 3.005 2.654 3.001 3.134 3.673 3.087 100,0 

Estados Unidos 925 928 932 863 925 896 944 916,1 29,7 

França 732 738 710 624 642 713 840 714,1 23,1 

Alemanha 308 316 341 162 243 307 392 295,6 9,6 

Grã-bretanha 487 410 352 338 383 375 369 387,7 12,6 

Canada 144 147 148 113 115 132 170 138,4 4,5 

Espanha 209 193 169 169 230 246 278 213,4 6,9 

Portugal 67 72 95 128 158 181 235 133,7 4,3 

Itália 44 44 53 70 79 63 97 64,3 2,1 

Austrália 33 42 51 50 65 68 72 54,4 1,8 

Outros Países 159 152 158 141 167 162 278 173,9 5,6 

América Latina 17 22 27 20 20 26 32 23,4 0,8 

Europa 129 119 114 109 128 110 139 121,1 3,9 
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TABELA 7
BOLSAS CONCEDIDAS PELO CNPQ NO EXTERIOR, SEGUNDO O PAÍS DE DESTINO:
1999/2004

Fonte - CNPq/MCT.
Notas: Recursos do Tesouro Nacional; Inclui recursos dos fundos setoriais a partir de 2000; porém não inclui bolsas de curta
duração.
(1) Cada bolsa equivale a 12 (doze) mensalidades pagas no ano, para 1 (um) ou mais bolsistas.

Mencionou-se antes que o estoque de recursos humanos de alto nível
havia sido incrementado por um aumento do contingente com formação su-
perior completa da ordem de 2,1 milhões de pessoas. E, nesse efetivo, deve-se
computar a parcela dos que avançaram até os graus de mestre e doutor , que
saltou de a 63,5 mil em 1980 para 151,8 mil em 1991; e que dobrou até
2000, quando atingiu os 304,8 mil. E apesar de o crescimento da produção
do ensino superior haver se concentrado nas áreas de ciências sociais e huma-
nas – aliás, como em muitos outros países nessas duas últimas décadas – os
estoques em ciências e engenharias aumentaram por fatores superiores a 2,1,
entre 1980-1991 e 1,8 no decênio seguinte.

Média no Período 
País de Destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

(%) Acumulado 

Total 609 576 737 767 469 510 - - 

Estados Unidos 262 237 296 292 170 158 38,6 38,6 

Grã-Bretanha 118 111 129 139 95 95 18,7 57,3 

França 74 78 107 108 58 71 13,5 70,8 

Alemanha 29 29 32 30 30 42 5,2 76,1 

Canadá 36 32 48 57 35 39 6,7 82,8 

Espanha 17 23 37 45 23 30 4,8 87,6 

Itália 6 9 10 19 7 15 1,8 89,4 

Portugal 12 3 15 16 10 15 1,9 91,3 

Austrália 16 17 18 21 8 10 2,5 93,8 

Holanda 9 11 14 15 12 8 1,9 95,6 

Bélgica 8 7 6 4 2 5 0,9 96,5 

Suécia 4 3 5 6 5 5 0,8 97,3 

Áustria 0,3 1 1 1 2 4 0,3 97,5 

Chile 1 1 1 2 2 3 0,3 97,8 

Finlândia - 0,3 1 1 1 2 0,1 97,9 

Suíça 8 10 8 3 1 1 0,8 98,8 

Costa Rica - - - 0,3 1 1 0,1 98,9 

Outros 10 4,42 10 8 7 5 1,2 100,0 
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TABELA 8
POPULAÇÃO COM CURSO COMPLETO NO BRASIL, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE,
SEGUNDO O NÍVEL DE ENSINO ALCANÇADO: 1980 –1991

Fonte: Censos Demográficos, IBGE.

Outra dimensão – de contrapartida – que se deve observar é a distribuição da
força de trabalho por setores. As enormes limitações ao crescimento econômico
enfrentadas pelo país desde os anos 1980 agravaram-se, em um primeiro momen-
to, em decorrência da abrupta e despreparada fase inicial da abertura comercial em
1990. O emprego cresceu a míseros 2,1%, em média, na primeira metade da
época, com nítido encolhimento do emprego nas manufaturas, construção e servi-
ços industriais. A estabilização veio acompanhada de dificuldades de outra ordem
– e novamente afetou-se o nível de ocupação: aumentou a 1,3% a.a. entre 1995 e
2001; outra vez com um escape no aumento de 2,6 % a.a. na construção contra
apenas 1,4% na manufatura. Apenas os setores terciários absorveram força de tra-
balho, obviamente em condições de clara precarização do emprego.

1980 1991 Taxas Anuais de 
Crescimento (%) Nível e Ramo do Curso 

Concluído Total 
Economicamente 

Ativos Total 
Economicamente 

Ativos Total Ativos 

TOTAL 41.222,0 22.917,7 64.543,8 37.921,8 4,2 4,7 
Elementar 26.506,6 13.293,7 36.577,0 18.414,0 3,0 3,0 

1º Grau 7.416,7 4.232,9 12.630,0 7.680,0 5,0 5,6 

2º Grau 5.425,7 3.796,7 11.257,4 8.298,0 6,9 7,4 

Geral 3.383,6 2.317,9 7.506,3 5.436,6 7,5 8,1 

Técnico 2.042,1 1.478,8 3.751,1 2.861,4 5,7 6,2 

Agrícola 33,3 28,5 96,2 84,1 10,1 10,3 

Industrial 182,2 145,9 304,9 267,7 4,8 5,7 

Normal 859,6 542,7 1.597,2 1.098,6 5,8 6,6 

Outros 967,0 761,7 1.752,8 1.411,0 5,6 5,8 

Superior 1.809,5 1.600,0 3.928,3 3.393,8 7,3 7,1 

C. Biológicas e da Saúde 307,7 274,9 589,3 523,0 6,1 6,0 

C. Exatas e da Terra 271,5 254,4 605,6 558,0 7,6 7,4 

C. Agrárias 44,1 40,8 102,1 93,9 7,9 7,9 

C. Humanas e Sociais 884,7 783,1 2.116,7 1.797,3 8,3 7,8 

Letras e Artes 159,3 129,1 322,5 262,6 6,6 6,7 

Outros 122,7 105,1 192,0 159,6 4,2 3,9 

Mestrado e Doutorado 63,5 58,3 151,2 135,8 8,2 8,0 
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TABELA 9
ESTOQUE DE PESSOAL POR NÍVEL DE FORMAÇÃO E GÊNERO, SEGUNDO AS ÁREAS DE
CONHECIMENTO/PROFISSIONAIS NO BRASIL: 2000
[milhares de pessoas]

Fonte: Censos Demográficos, IBGE - Educação, Resultados da Amostra, Tab 1.13.

Resta testar se, de algum modo, como nas economias centrais em mo-
mentos passados, a reestruturação produtiva, ao avançar nos anos 1990, ape-
sar da lentidão, foi acompanhada de mudanças “tecnologicamente viesadas”
na composição das estruturas de ocupação. Ou seja, um tipo de movimento
em que, por detrás do crescimento global reduzido, se processam taxas dife-
renciadas de absorção de diferentes estamentos da força de trabalho, favore-
cendo um aumento desproporcional das oportunidades de emprego àqueles
com qualificações mais elevadas. Naturalmente, essa testagem teria de levar
em conta que uma proporção significativa do acréscimo do estoque de traba-
lhadores com diplomas superiores na realidade não porta qualificações mais
elevadas, dada a heterogeneidade dos padrões de qualidade dos cursos superi-
ores, antes mencionada.

De qualquer modo, também é preciso atentar para o curso da estrutura
de emprego, expressa nos dados de ocupação setorial, para o período 2001-
2004. No total, a ocupação teria se expandido a um ritmo de 3,95 a.a. e com
destaque para o desempenho do setor industrial e de comércio. Dependendo,
no caso de haver isso ocorrido, de como se recompôs o perfil de emprego por
categorias ocupacionais, o grau de relativa correspondência (job matching) en-
tre oferta e demanda por recursos humanos de alto nível terá começado a

Graduação Superior 

Graduação 
Mais Mestrado ou 

Doutorado 

Co
d.

 IS
CE

D 

ÁREAS DE CONHECIMENTO Total Homens Mulheres 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

 
Total de pessoas com 
Ed.Superior 5.890,6 2.689,7 3.200,9 5.585,8 2.516,0 3.069,8 304,8 173,7 131,1 

 Pessoal em CT+I 2.675,3 1.395,1 1.280,1 2.486,8 1.277,8 1.209,0 188,5 117,3 71,1 

1 
Ciências, Matemática e 
Computação 

546,3 240,2 306,0 504,1 215,9 288,2 42,2 24,3 17,9 

42    Ciências da vida 137,6 38,2 99,4 123,3 31,7 91,6 14,3 6,5 7,8 

44    Ciências físicas 141,1 63,1 78,0 126,9 53,8 73,1 14,2 9,3 4,9 

46    Matemática e Estatística 142,1 60,1 82,0 133,8 55,4 78,3 8,3 4,6 3,7 

48    Computação 125,5 78,8 46,6 120,1 75,0 45,1 5,4 3,9 1,5 

52 
Engenharia, Produção e 
Construção 

567,1 461,3 105,8 527,7 430,0 97,6 39,4 31,2 8,2 

62 Agricultura e Veterinária 126,2 101,3 24,9 115,8 93,7 22,1 10,4 7,6 2,8 

72 Saúde e Bem-estar-social 889,4 352,0 537,4 835,2 322,2 513,0 54,2 29,9 24,4 

 
Total de pessoas com 
Ed.Superior (%) 100,0 45,7 54,3 94,8 93,5 95,9 5,2 6,5 4,1 

 
Pessoal em CT+I (% do 
PessEdSup) 

45,4 51,9 40,0 44,5 50,8 39,4 61,8 67,5 54,3 
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entrar numa área de risco. Ou, dito de outro modo, o ajustamento mais ou
menos tranqüilo entre as mudanças nas estruturas de emprego e de ocupações
nos estamentos de força de trabalho mais educada/qualificada, e a evolução da
oferta de graduados e pós-graduados das últimas décadas estariam dando lu-
gar a uma potencial escassez relativa de oferta de recursos humanos de alto
nível. E se isso se convalida mediante uma análise mais acurada entre o perfil
qualitativo dos recém-egressos de graduação e pós-graduação e os novos profis-
sionais técnicos e científicos requeridos pelas empresas e pelo setor público,
cumpre pôr em questionamento as atuais políticas de educação superior.

4 EMPREGO DE RECURSOS HUMANOS ESTRATÉGICOS NO SISTEMA PRODUTIVO
E NO SISTEMA DE INOVAÇÕES

Se a formação de recursos humanos de alto nível em ciência, tecnologia e
inovações e em funções operacionais e de gestão de empresas é razoavelmente
bem conhecida nos seus aspectos e se seus problemas podem ser discutidos
com maior segurança e objetividade, o mesmo não se pode dizer das estruturas
e tendências relacionadas ao emprego desses recursos.

De imediato, se se concentrasse o foco do debate no campo da inovação,
um modelo orientado para cálculo da função de produção do conhecimento
poderia ser preferível [ver Luintel e Khan (2005)]. Tratar-se-ia de verificar que
proporcionalidade se poderia obter entre o fluxo de produção de novos conhe-
cimentos e inovações aplicáveis ao sistema produtivo, e o acervo prévio de
conhecimentos – quando se tem ou se pode constituir um certo efetivo de
recursos humanos de alto nível capaz de assegurar o ritmo de reprodução ne-
cessário para alcançar ou superar aquela proporcionalidade. De tal modo que,
em um certo patamar, ela contribua para assegurar a continuidade e/ou acele-
ração do crescimento.

No entanto, por ora, há dificuldades de monta para implementar e testar
um tal modelo por aqui. Além disso, se em alguns estudos ele se mostra con-
sistente, algumas peculiaridades da experiência brasileira introduziriam obs-
táculos adicionais na sua especificação.

Uma alternativa ad hoc seria iniciar por um trabalho predominantemente
topológico e descritivo, em que se procure criar uma “imagem” dos enlaces entre
a oferta de recursos humanos em ciências e tecnologia + inovações (RHCT+I) e
as trajetórias de emprego e carreira que os detentores desses saberes podem se-
guir. Caminho já seguido pela OECD e por algumas equipes européias de pes-
quisa em ciência e tecnologia (C&T) e em economia da inovação.
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4.1 Um “modelo” para mapear as trajetórias de formação e emprego em
C&T e em P&D no setor empresarial

Referenciando-se pelas discussões da Seção 2 a respeito das “fontes” de
capacitação para C&T e inovação, seria possível descrever tais enlaces come-
çando pelos outputs do sistema educativo e de como eles podem percorrer
certas trajetórias em direção a espaços “funcionais”, tanto no próprio mundo
acadêmico (universidades e instituições de pesquisa científica) quanto nos se-
tores empresariais, onde se empregariam em atividades de produção/reprodu-
ção/aplicação de conhecimentos de várias ordens.

Não necessariamente os fluxos iniciais sairiam desde logo da pós-gradua-
ção. Parte importante dos graduados, especialmente das engenharias, transita
de modo direto para os espaços de emprego em atividades operacionais e/ou
de gestão. Uma variante, de menor densidade, seria um subtrajeto em que
uma passagem (incompleta) pela pós-graduação os leva para níveis hierárqui-
cos superiores nessas atividades, por conta da aquisição de conhecimentos e
habilidades avançadas pela freqüência parcial a mestrados (ou passagem pelos
mestrados profissionais).

Outra parcela dos graduados segue para a pós-graduação onde, em dife-
rentes lapsos de tempo e em regime seqüencial ou não, percorre os estudos
visando ao mestrado e ao doutorado. Mestres podem seguir ou para o douto-
rado, ou para empregos, nas universidades e escolas superiores e nas empresas
e organizações. Note-se que esses destinos comportam opções diferenciadas,
conforme se trate de entes públicos ou privados.

Desperta maior atenção a trajetória dos outputs dos programas de
doutoramento. É sabido ser forte a propensão dos doutores a seguir, preferen-
cialmente, carreira acadêmica. Esta pode ser concentrada nas atividades de
docência e erudição; ou, de modo diverso, em atividades de pesquisa científica
e tecnológica. Opções podem ocorrer, se essas atividades enfatizam a pesquisa
básica ou pesquisa aplicada.

Em presença de estruturas de interação universidade/empresa, podem
surgir enlaces entre a pesquisa aplicada e o campo das demandas por P&D das
empresas (ou de agências governamentais). Essa área é determinada pela com-
plexidade e estruturação formal do sistema nacional de inovações.

Também é sabido que as firmas seguem diferentes estratégias de aprendiza-
gem. Vários estudos mostram como elas obtêm diferentes resultados de combi-
nações entre P&D doméstica e P&D externa e de mixes entre diferentes meca-
nismos de cooperação entre firmas e entre produtores-usuários; o que determinará,
ao cabo, os fluxos de demandas por RHCT+I em cada um desses espaços.
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Lembremos a interessante relação entre os empregos nos espaços de P&D
e os de gestão empresarial, visto que os processos de inovações precisam necessa-
riamente articular a dimensão tecnológica aos aspectos gerenciais e de marketing.
Outra relação interessante é que pode ocorrer com alguma relevância e regulari-
dade a “terceirização” de atividades de P&D, talvez com maior freqüência nos
casos de emprego de tecnologias de informação e de comunicação.

4.2 Observações preliminares por meio da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais)

Como exercício para operacionalizar tal “modelo” foram compilados alguns
dados da Rais 2004 para verificar a factibilidade de gerar indicadores simples
como proxies das variáveis a serem empregadas num plano analítico mais am-
plo em outra pesquisa ora em curso.

Sem ainda desagregar os dados originais além dos três dígitos básicos de
CBO – exceto para o caso dos professores –, foram inicialmente selecionados
para análise alguns grupos ocupacionais “típicos” dos espaços operacional, de
gestão e de produção de conhecimentos mencionados na seção anterior como
elementos do “modelo”. São eles os professores de ensino superior (CBO 2345),
os pesquisadores (CBO 203), os engenheiros (CBO 214) e, ainda, os diretores
de P&D (CBO 1237) e gerentes de P&D (CBO 1426). Além desses, procu-
rou-se formar um grupo de profissionais “científicos” a partir de um “bloco”
agregando os matemáticos, estatísticos e afins (CBO 211), os profissionais de
informática (CBO 212), os físicos, químicos e afins (CBO 213) e os biólogos
e afins (CBO 221).

A Rais 2004 fornece dados sobre algumas características desses grupos,
cujos efetivos, somados, constituem cerca de 1/5 do estoque de pessoas com
curso superior completo na população do país. Em função de possíveis incon-
sistências, foi menos elaborada a análise deste último grupo. A análise mais
acurada se concentrou nos grupos pesquisadores, professores e engenheiros.
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TABELA 10
IDADE MÉDIA DAS PESSOAS OCUPADAS NOS GRUPOS ESPECIFICADOS, SEGUNDO O SETOR
EMPREGADOR E O GÊNERO NO BRASIL: 2004 (AGRUPAMENTOS  1 E 2)

Fontes: Rais/MTE e Pnad/IBGE.

4.2.1 Informações em background

A fim de destacar o significado desses dados, procura-se projetá-los sobre um
pano de fundo formado pelos achados de algumas pesquisas e relatórios sobre
os mercados em que eles se movimentam.

Grupos de Ocupações e 
Gênero Idade Média 

Desvio em rel. à 
PEA 

Grupos de Ocupações e 
Gênero Idade Média 

Desvio em rel. à 
PEA 

Pesquisadores   Engenheiros    
Público 45,8 1,203 Público 45,3 1,189 
   Masculino 47,1 1,230    Masculino 46,7 1,220 
   Feminino  44,7 1,186    Feminino  41,6 1,104 
Empresarial 36,5 0,960 Empresarial 37,9 0,996 
   Masculino 38,0 0,992    Masculino 38,6 1,007 
   Feminino  33,6 0,891    Feminino  33,8 0,897 
Outros 39,2 1,030 Outros 37,9 0,997 
   Masculino 39,9 1,042    Masculino 39,0 1,017 
   Feminino  38,3 1,017    Feminino  34,6 0,919 

Científicos   Diretor de P&D   
Público 42,0 1,104 Público 41,2 1,083 
   Masculino 43,1 1,125    Masculino 42,3 1,105 
   Feminino  40,6 1,076    Feminino  39,9 1,058 
Empresarial 33,7 0,885 Empresarial 42,5 1,118 
   Masculino 33,9 0,885    Masculino 43,6 1,139 
   Feminino  33,0 0,875    Feminino  38,2 1,014 
Outros 33,9 0,892 Outros 45,8 1,203 
   Masculino 33,8 0,883    Masculino 47,0 1,227 
   Feminino  34,2 0,907    Feminino  43,2 1,145 

Professor de Ensino Superior Gerente de P&D   
Público 41,8 1,098 Público 38,5 1,013 
   Masculino 42,3 1,105    Masculino 39,9 1,042 
   Feminino  41,5 1,102    Feminino  37,1 0,983 
Empresarial 37,3 0,981 Empresarial 37,6 0,987 
   Masculino 38,4 1,002    Masculino 38,8 1,012 
   Feminino  36,3 0,963    Feminino  35,1 0,931 
Outros 40,9 1,076 Outros 40,3 1,058 
   Masculino 41,8 1,091    Masculino 41,4 1,080 
   Feminino  39,9 1,059    Feminino  38,4 1,019 

 Idade Média da PEA      

   Total 38,0  

      Masculino 38,3  

      Feminino  37,7  
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Uma primeira pesquisa procura analisar as trajetórias de formação e des-
tino acadêmico e profissional de titulados em programas de bom nível em
cada região do país e nas principais instituições de ensino. Aí há constatações
importantes, como antecedentes a esse modelo de análise. Desde logo, ao tér-
mino dos mestrados, uma opção ainda considerável tende a ser o exercício de
ocupações não-acadêmicas (docência e/ou pesquisa), conquanto ocupações
acadêmicas sejam geralmente preferidas. Concluído o doutorado, predomina
claramente a propensão a seguir a carreira acadêmica. Em geral é reduzido o
número de desempregados abertos; os mestres em física constituem forte exce-
ção, com apenas 35% deles plenamente empregados. Doutores em química
sofriam desemprego mais elevado; nas demais áreas quase todos se encontram
plenamente ocupados. Mestres na maioria das áreas se dividem entre empre-
gadores públicos e privados; os doutores, com poucas exceções, estão empre-
gados no setor público.

No grupo “ciências” (naturais e matemática/computação) é reduzida a
proporção dos que se empregam em empresas tanto no nível mestrado quanto
no doutorado; essa proporção vai aumentando entre mestres nas engenharias e
administração. Em todos os grupos, no entanto, predomina o emprego em
IESs: mais de 70% dos doutores em engenharia, 81% e 86% em bioquímica e
física. E aqui é maioria absoluta os que fazem pesquisa como atividade principal.

Entende-se melhor essas propensões – detectadas nos melhores espaços da
pós-graduação – quando se observa uma imagem mais sistemática das estruturas
de emprego dos pesquisadores, talvez a mais desagregada. O CNPq divulga
regularmente os registros do Diretório de Grupos de Pesquisa informando sobre
as “células de produção” do sistema de pesquisa científica e tecnológica. Há, em
2004, quase 20 mil grupos de pesquisa no país, espalhados por mais de três
centenas de instituições, inclusive empresas. Nelas atuam 77,6 mil pesquisado-
res, dos quais 2/3 são doutores. Um indicador de sua produção é o de artigos
publicados em periódicos nacionais e internacionais. Esse indicador e o de fre-
qüência de citações desses artigos mostram que o Brasil fica em boa posição nas
comparações internacionais.11 Foram 165,6 mil artigos no país e 105,9 mil em
periódicos de circulação internacional. E essa produção cresceu persistentemen-
te, desde o ciclo 1997/2000, até o 2001/2003.

Deve-se, aqui, abrir parênteses para fazer notar que a essa expressão da
capacidade de produção teórica dos pesquisadores não corresponde igual peso
no registro de patentes. A eventual equivalência expressaria a capacidade de apli-

11. O percentual de participação nos 20 maiores pode não parecer muito alto. Mas isso se deve ao fato de nos Estados Unidos se concentrar
a autoria de mais de 1/3 do volume total dos 20; e fica por aí também a participação em citações. A dimensão dessa concentração é dada
pelo fato de que o segundo colocado no ranking, Japão, detém apenas 8,9% do total dos 20 maiores.
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car os conhecimentos (próprios e alheios) para aumentar a competitividade da
economia nacional e melhorar os produtos e serviços oferecidos aos cidadãos.12

Como o diretório vem ampliando o número de registros, o aumento do
efetivo de pesquisadores e doutores ali registrados não pode ser tomado como
crescimento do universo de grupos e pesquisadores, mas como resultado, em
grande parte, do incremento da cobertura da base de dados. Ainda assim, é
possível dizer que o espaço de produção de pesquisa vem aumentando.

TABELA 11
NÚMERO DE FUNÇÕES DOCENTES NO ENSINO SUPERIOR, SEGUNDO O TÍTULO DO OCU-
PANTE E O TIPO DE INSTITUIÇÃO NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO, INDICADORES DE
TITULAÇÃO E TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO, BRASIL: 1990 A 2004

Fonte: INEP/MEC.
Nota: (*) IED - Indice Equivalente de Doutoramento : Quociente da soma do número de mestres e doutores -
ponderados por seus tempos médios relativos de titulação - pelo número total de docentes. No caso, M * 0,571 e D * 1,
usando o TMT de 2004.

12. O valor do indicador “depósito de patentes por bilhão de dólares de PIB” é de 146,5 para a Coréia, no topo do ranking; o do Brasil
é 13 vezes menor, chegando a 10,8. Além disso, a participação de residentes nesse total é de 70,5% na Coréia e de 48% no Brasil, denotando
o muito maior grau de autonomia inovativa daquele país.

    Taxas de Crescimento Nível de 
Titulação 1990 1998 2000 2004 1990/98 2000/04 

       Total Geral 131.641 165.122 197.712 293.242 2,87 10,36 
IED (*) 0,1205 0,1574 0,1796 0,2046 - - 
Mestrado 27.753 45.482 62.123 104.976 6,37 14,01 
Doutorado 16.939 31.073 40.707 61.279 7,88 10,77 

       Publico Total 71.904 83.738 88.154 93.800 1,92 1,56 
IED 0,1525 0,1711 0,1747 0,1567 - - 
Mestrado 19.191 25.073 26.945 25.716 3,40 -1,16 
Doutorado 14.215 23.544 28.306 36.522 6,51 6,58 
Universidades 62.083 75.485 80.593 81.742 2,47 0,35 

IED 0,1642 0,1760 0,1768 0,1512 - - 
Mestrado 17.836 23.254 24.941 21.624 3,37 -3,50 
Doutorado 13.427 22.721 27.222 34.726 6,80 6,28 

Outras IES 9.821 8.253 7.561 12.058 -2,15 12,38 
IED 0,0789 0,1260 0,1515 0,1939 - - 
Mestrado 1.355 1.819 2.004 4.092 3,75 19,54 
Doutorado 788 823 1.084 1.796 0,54 13,45 

       Privado Total 59.737 81.384 109.558 185.258 3,94 14,03 
IED 0,0681 0,1433 0,1835 0,2250 - - 
Mestrado 7.121 20.409 35.178 72.948 14,07 20,00 
Doutorado 2.725 7.529 12.401 21.909 13,55 15,29 
Universidades 23.087 44.528 58.938 73.632 8,56 5,72 

IED 0,0948 0,1597 0,1905 0 - - 
Mestrado 3.828 12.441 19.649 29.380 15,87 10,58 
Doutorado 1.498 5.349 8.200 11.874 17,24 9,70 

Outras IES 36.650 36.856 50.620 111.626 0,07 21,86 
IED 0,0514 0,1235 0,1753 0,2230 - - 
Mestrado 3.293 7.968 15.529 43.568 11,68 29,42 
Doutorado 1.227 2.180 4.201 10.035 7,45 24,32 
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O mesmo não ocorre com o mercado de trabalho mais alargado, o das
IESs. Em linha com o descrito na Seção 3, entre 1980 e 2000 o número de
postos de trabalho docente – professores em instituições de ensino superior
públicas e privadas13 – praticamente duplicou em todo o país, chegando a
197,7 mil. De lá para cá surgiram mais 80 mil postos de trabalho. A maior
parte destes últimos, no entanto, é criada nas IESs privadas porque as IESs
públicas sofreram sérias limitações.

A expansão na área privada se deve tanto ao ritmo de crescimento das
matrículas – em parte devido à multiplicação do número de instituições novas
implantadas nos últimos anos – quanto ao fato de que elas têm diversificado
suas ofertas, abrindo portanto maior número de turmas.

Outra movimentação nesse mercado é provocada pela legislação que exi-
ge certas proporções de docentes titulados em relação ao total de docentes das
instituições, como elemento de avaliação de seu desempenho acadêmico. Das
universidades privadas e dos centros universitários são exigidas metas diferen-
tes em prazos diferentes. Por isso, os dois tipos de instituições tenderam a
gerar empregos em ritmo mais intenso nesses últimos anos, o que poderá não
se repetir nos vindouros.

Enquanto isso, no setor público, o número de postos de trabalho mos-
trou longa estagnação. Apesar de terem sido autorizados concursos para in-
gresso na carreira docente federal – e em vários estados – mostrou-se reduzido
o incremento líquido de seus efetivos. De um lado, por ter minguado o núme-
ro de vagas criadas e, de outro, por ser muito elevado o número de docentes
que se aposentam, muitos até precocemente.14

No geral, conquanto o incremento tenha sido elevado – quase 160 mil
postos novos entre 1990 e 2004 – também aumentou a proporção de mestres
e doutores em sua composição: a de mestres vindo de 21% para 36% e a de
doutores de 13% para 21%. Desagregando-se esses dados por tipo de insti-
tuições no setor público e privado, é fácil verificar que a expansão se restringiu
ao setor privado e ao das IESs municipais – estas, na maioria, escolas superio-
res isoladas. Separados os indicadores de expansão e de titulação docente, en-

13. Dados dos censos do ensino superior – produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
do Ministério da Educação (MEC) – provenientes das próprias IESs cadastradas. Há uma fonte mais recente, iniciada em 2005: o Cadastro
de Docentes do Ensino Superior, também do Inep, que registra tanto os postos de trabalho (funções docentes na nomenclatura tradicional
daqueles censos) quanto os dados a respeito das pessoas (docentes) que os ocupam.

14. Aqui operam dois fenômenos. Parte importante dos efetivos docentes formou-se na etapa inicial de implantação dos novos formatos
de carreira decorrentes da reforma de 1968; portanto, está esgotando seu tempo mínimo requerido para aposentar-se e é comum que
esses profissionais o façam de pronto, para somar os proventos de aposentadoria a novas fontes de remuneração, já que ainda têm um
bom tempo de vida útil ativa pela frente. A essa motivação, somam-se as ameaças às vantagens do seu regime de aposentadoria trazidas
pelas sucessivas tentativas de reforma da previdência social, desde o início dos anos 1990.
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tre universidades e instituições não-universitárias no setor público e privado,
essa concentração fica ainda mais evidente: as universidades públicas aumen-
taram pouco seu corpo docente e fizeram escassa variação da titulação média.
Em contrapartida, as IESs privadas se expandiram e titulação elevou-se de um
Índice Equivalente de Doutoramento de 0,098 para 0,225.

4.2.2 Docência: uma trajetória preferencial?

Os dados da Rais para o grupo professores de ensino superior, a seu turno,
parecem ser consistentes com essas imagens de background. Eles cobrem um
contingente de 342 mil pessoas, número bem próximo ao registrado pelo
Cadastro de Docentes do Ensino Superior, produzido pelo Inep. E constitu-
em quase metade do conjunto de pessoas situadas nas ocupações selecionadas
para observar o emprego do estoque de profissionais de nível superior.

TABELA 12
RENDIMENTO MÉDIO E NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS NO GRUPO PROFESSORES DE
ENSINO SUPERIOR (CBO 2345), SEGUNDO CLASSE DE IDADE, GÊNERO E NATUREZA DA
ENTIDADE EMPREGADORA NO BRASIL: 2004 (DIFERENCIAIS EM RELAÇÃO AO SEGMENTO
OUTROS EMPREGADORES)

Fonte: Rais/MTE.

Expressando as trajetórias de emprego, a longo prazo, pela remuneração
média mensal em cada fase da vida profissional, demarcada por intervalos de
idades, constata-se que a propensão a seguir carreiras acadêmicas se impõe
malgrado os níveis salariais praticados pelas instituições públicas, considera-

Rendimento Médio Mensal por Classe de Idade (R$ 1,00) 
Gênero e Tipo de Empregador 

Total de 
Pessoas menor 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 50 

50 ou 
mais 

Média 
Simples 

Total de Profs. de Ensino Superior 175.834 - - - - - - - 

Empregador Público 117.637 630,41 853,52 1.142,22 1.435,29 1.782,38 2.035,95 1.313,30 

Masculino 33.062 672,66 999,64 1.479,21 1.950,10 2.466,76 2.740,29 1.718,11 

Feminino  84.575 614,17 798,07 1.013,05 1.251,26 1.577,99 1.679,55 1.155,68 
Diferenciais de Rendimento c/ Outros 
Empregadores 

- 0,5138 0,4557 0,5271 0,6084 0,7167 0,7194 0,6088 

Masculino - 0,5112 0,5227 0,6738 0,8181 1,0028 0,9804 0,7892 

Feminino  - 0,5266 0,4340 0,4737 0,5369 0,6264 0,5824 0,5385 

Empregador Empresarial 58.197 526,16 1.151,24 1.422,22 1.528,91 1.576,68 1.824,36 1.338,26 

Masculino 28.294 599,49 1.270,40 1.494,32 1.624,56 1.657,29 1.909,16 1.425,87 

Feminino  29.903 487,01 1.061,90 1.358,30 1.428,31 1.493,12 1.708,89 1.256,26 
Diferenciais de Rendimento c/ Outros 
Empregadores 

- 0,4289 0,6146 0,6563 0,6481 0,6340 0,6447 0,6204 

Masculino - 0,4556 0,6642 0,6807 0,6815 0,6737 0,6831 0,6550 

Feminino  - 0,4175 0,5775 0,6352 0,6129 0,5927 0,5925 0,5853 

Outros Empregadores (RMM = 1,000) 166.010 1.226,86 1.873,18 2.167,04 2.358,96 2.487,04 2.829,88 2.157,16 

Masculino 88.262 1.315,83 1.912,55 2.195,30 2.383,77 2.459,80 2.794,97 2.177,04 

Feminino  77.748 1.166,36 1.838,79 2.138,50 2.330,52 2.519,07 2.884,05 2.146,22 
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velmente inferiores aos vigentes nas IESs particulares.15 Pois é para esse seg-
mento que se dirigem preferencialmente os professores mais qualificados, tal
como o efetivo de pesquisadores.

TABELA 13
RENDIMENTO MÉDIO MENSAL E NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS NO GRUPO
PESQUISADORES (CBO 203), POR CLASSE DE IDADE, GÊNERO E NATUREZA DA ENTIDADE
EMPREGADORA NO BRASIL: 2004

Fonte: Rais/MTE.

Pareceria que diferenciais de salários ao longo da vida – expressos no indi-
cador de progressão salário/idade – poderiam constituir uma compensação à
atratividade de salários mais elevados nos segmentos privados, mas os dados
não sugerem isso. Antes, levam a pensar, para adiante dos dados, que a escolha
é influenciada pelo valor simbólico da atividade docente e de pesquisa, pelo
fato de que é certo haver uma certa liberdade de escolha dos temas e objetos de
pesquisa; e, claro, pelo fato de a carreira docente em IESs públicas assegurar
estabilidade e regime previdenciário mais vantajoso.

Ainda assim, 2/3 dos trabalhadores incluídos nesse grupo já se incorpo-
raram ao setor privado.

15. Devido ao modo como as IESs privadas estabelecem as relações de trabalho com seus docentes, ora vinculando-os ao estabelecimento
de ensino, ora à entidade mantenedora do estabelecimento, fez-se um arranjo de seleção da natureza jurídica dos empregadores nas
categorias “empregador público”, englobando todas as variedades do setor público, e nas de “empregador empresarial” e “outros
empregadores” para registrar os ocupados em IESs particulares.

Rendimento Médio Mensal por Classe de Idade (R$ 1,00) 
Gênero e Tipo de Empregador 

Total de 
Pessoas menor 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 50 

50 ou 
mais 

Média 
Simples 

Total de Pesquisadores 10.176 - - - - - - - 

Empregador Público 4.406 997,99 1.728,90 1.963,68 2.445,48 3.342,54 4.015,94 2.415,76 

Masculino 1.930 1.164,94 1.953,80 2.145,99 2.879,87 3.776,19 4.382,77 2.717,26 

Feminino  2.476 834,32 1.530,68 1.828,34 2.152,83 3.079,54 3.576,52 2.167,04 

Diferenciais de Rendimento c/ Empresarial - 0,5593 0,5511 0,5131 0,6281 0,7963 0,9284 0,6848 

Masculino - 0,6268 0,5894 0,5426 0,6852 0,8501 0,9978 0,7355 

Feminino  - 0,4967 0,5316 0,5105 0,6859 0,8877 0,9111 0,6963 

Empregador Empresarial (RMM = 1,0000) 5.770 1.784,25 3.137,37 3.826,96 3.893,75 4.197,46 4.325,65 3.527,57 

Masculino 3.848 1.858,55 3.315,06 3.955,06 4.202,96 4.442,19 4.392,32 3.694,36 

Feminino  1.922 1.679,63 2.879,13 3.581,27 3.138,84 3.469,30 3.925,54 3.112,29 

Outros Empregadores 2.047 1.697,61 2.434,59 3.081,68 3.552,82 3.965,15 3.538,91 3.045,13 

Masculino 1.097 1.819,86 2.727,70 3.563,99 3.947,43 4.028,56 3.411,01 3.249,76 

Feminino  950 1.541,66 2.144,69 2.720,46 3.143,42 3.868,15 3.715,46 2.855,64 

Diferenciais de Rendimento c/ Empresarial - 0,9514 0,7760 0,8053 0,9124 0,9447 0,8181 0,8632 

Masculino - 0,9792 0,8228 0,9011 0,9392 0,9069 0,7766 0,8797 

Feminino  - 0,9179 0,7449 0,7596 1,0015 1,1150 0,9465 0,9175 
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4.2.3 Engenheiros: uma diáspora?

No grupo engenheiros contam-se 157 mil pessoas, das quais 11% no setor
público e o restante em empresas e outras organizações privadas. Seus padrões
de remuneração superam com largueza os dos professores e pesquisadores e a
progressão salarial ao longo da vida útil é mais ampla também. Como nos
demais casos, há diferenciais salariais por gênero, porém menos acentuados.
Vale observar, no entanto, o formato do perfil idade/renda sugerindo que em-
pregadores privados tendem a remunerar melhor os profissionais mais jovens e
a reduzir a progressão nas faixas de idade mais altas. Em gradação diferente
das dos demais grupos, o rendimento é bem inferior no setor público quando
comparado ao do segmento empresarial. Em especial, deve ser notada a distri-
buição desse grupo por ramos de atividade [Classificação Nacional de Ativida-
des Econômicas (Cnae)]. Com efeito, a indústria de transformação
agregadamente é a maior absorvedora desses profissionais, seguida da constru-
ção e dos serviços de infra-estrutura e energia. No entanto, também chama a
atenção a elevada proporção de engenheiros em serviços prestados a empresas,
sugerindo que aí estejam incluídas atividades relacionadas a serviços tecnológicos.

TABELA 14
RENDIMENTO MÉDIO MENSAL E NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS NO GRUPO
ENGENHEIROS (CBO 214), SEGUNDO GÊNERO E NATUREZA DA ENTIDADE
EMPREGADORA NO BRASIL: 2004 (DIFERENCIAIS ENTRE AS ENTIDADES EMPREGADORAS)

Fonte: Rais/MTE

Rendimento Médio Mensal por Classe de Idade (R$ 1,00) 
Gênero e Tipo de Empregador 

Total de 
Pessoas menor 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 50 

50 ou 
mais 

Média 
Simples 

Total de Engenheiros 157.861 - - - - - - - 

Empregador Público 17.730 1.135,06 1.539,73 1.892,01 2.376,17 3.291,23 3.671,37 2.317,60 

Masculino 12.608 1.328,80 1.640,95 1.998,61 2.435,23 3.274,67 3.642,34 2.386,77 

Feminino  5.122 1.008,75 1.442,77 1.757,19 2.277,23 3.329,07 3.832,65 2.274,61 

Diferenciais de Rendimento em relação ao 
Segmento Empresarial 

- 0,4994 0,5046 0,5311 0,6250 0,8442 1,0196 0,6888 

Masculino - 0,5679 0,5201 0,5465 0,6279 0,8362 1,0144 0,6973 

Feminino  - 0,4937 0,5469 0,5652 0,6935 0,8860 1,0063 0,7322 

Empregador Empresarial (RMM= 1,000) 135.436 2.272,78 3.051,36 3.562,12 3.801,70 3.898,79 3.600,69 3.364,57 

Masculino 116.240 2.339,98 3.154,91 3.657,42 3.878,32 3.916,09 3.590,76 3.422,91 

Feminino  19.196 2.043,21 2.638,15 3.109,07 3.283,83 3.757,53 3.808,48 3.106,71 

Outros Empregadores 4.695 1.966,37 2.600,15 2.946,49 3.423,06 3.845,26 3.548,59 3.054,99 

Masculino 3.589 2.058,87 2.612,59 3.094,10 3.544,24 3.871,06 3.496,24 3.112,85 

Feminino  1.106 1.804,35 2.570,14 2.641,47 3.003,24 3.738,96 4.027,49 2.964,28 

Diferenciais de Rendimento c/ Empresarial - 0,8652 0,8521 0,8272 0,9004 0,9863 0,9855 0,9080 

Masculino - 0,8799 0,8281 0,8460 0,9139 0,9885 0,9737 0,9094 

Feminino  - 0,8831 0,9742 0,8496 0,9146 0,9951 1,0575 0,9542 
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TABELA 15
REMUNERAÇÃO MÉDIA E NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS NO GRUPO ENGENHEIROS
(CBO 214), SEGUNDO AS PRINCIPAIS DIVISÕES DE ATIVIDADE EMPREGADORA NO SETOR
EMPRESARIAL BRASILEIRO: 2004

Fonte: Rais/MTE

Em especial, os dados mostram uma elevada diferenciação setorial de
padrões de remuneração e de progressão ao longo da vida, que parece associada
à distribuição dos empregos segundo o porte das empresas empregadoras. Pois
este se mostra como o fator mais evidente de diferenciação de salários. Na
tabela do Anexo, procura-se dispor comparativamente os indicadores de porte
médio dos empregadores, médias de rendimento nos setores e indústria, cons-
trução e serviços, para os quatro grupos mais tipicamente relacionados às ativi-
dades de P&D na empresas.

Esse cotejo sugere afinal uma relativa homogeneidade nas situações de
ocupação desse conjunto de grupos e uma clara diferenciação das situações
características do grupo professores de ensino superior.

Remuneração Média 
Freqüência 

Abs Relativa Progressão Cod.  
CNAE 

Divisões de  
Atividade 

Total  
de Pessoas  

% Total % Acum 1,00 
Total = 
1,0000 

Total 

Total 135.436 100,0 - 3.364,57 1,0000 158,4 
Total na Ind. de  
Transformação CNAE 15-37 

44.139 32,6 - - - - 

45 Construção 27.251 20,1 20,1 2.150,99 0,6393 148,8 

74 Serv. Imobiliários 21.568 15,9 36,0 2.915,89 0,8666 146,6 

40 Eletric.Gás e Água 7.839 5,8 41,8 4.096,34 1,2175 148,6 

64 Serv.Infraestruturais 7.071 5,2 47,1 3.764,07 1,1187 204,2 

34 Ind. Transf/Automotiva 6.959 5,1 52,2 4.696,72 1,3959 166,9 

29 Ind. Transf./Maq e Equip 5.654 4,2 56,4 3.739,74 1,1115 167,2 

24 Ind. Transf./Química 4.062 3,0 59,4 4.160,94 1,2367 149,1 

41 Eletric.Gás e Água 3.912 2,9 62,3 3.540,17 1,0522 240,1 

51 Comércio/Atac 3.761 2,8 65,0 3.497,84 1,0396 172,4 

35 Ind. Transf./Mat.Transp 3.494 2,6 67,6 5.200,57 1,5457 93,4 

27 Ind. Transf./Metl.Básica 3.258 2,4 70,0 4.282,90 1,2729 190,6 

52 Comércio/Varejo 3.146 2,3 72,3 2.168,03 0,6444 163,9 

31 Ind. Transf./Mat.Elétrico 2.985 2,2 74,5 3.839,25 1,1411 150,6 

23 Ind. Transf./Combust 2.661 2,0 76,5 3.869,43 1,1500 84,2 

Outras Divisões/Ramos 31.815 23,5 100,0 3.036,09 0,9024 - 

 



438 Tecnologia, Exportação e Emprego

TABELA 16
RENDIMENTO MÉDIO MENSAL E NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS NOS GRUPOS
PESQUISADORES, ENGENHEIROS E DIRETORES DE P&D, SEGUNDO O PORTE E NATUREZA
DAS FIRMAS EMPREGADORAS NO BRASIL: SERVIÇOS, 2004

Fonte: Rais/MTE

Porte das Firmas 

A B C D Grupos e Tipo de 
Firma 

Total de 
Pessoas 

Pessoas 
Renda 
Média 

Pessoas 
Renda 
Média 

Pessoas 
Renda 
Média 

Pessoas 
Renda 
Média 

Média 
Ponderada 
da Renda 

Pesquisadores 4.782 537 1.628,93 455 2.087,66 345 3.052,70 3.445 3.644,22 3.227,13 

   Empresarial 3.121 436 1.514,75 300 1.568,35 204 3.212,98 2.181 3.756,42 3.197,42 

   Outros  1.661 101 2.076,34 155 3.432,65 141 2.797,56 1.264 3.477,05 3.330,05 

Científicos 120.575 15.485 1.385,40 11.262 1.931,36 8.339 2.209,98 85.489 3.441,69 2.951,35 

   Empresarial 111.448 14.774 1.366,70 10.541 1.888,81 7.477 2.142,37 78.656 3.492,26 2.968,27 

   Outros  9.127 711 1.735,68 721 2.499,47 862 2.742,52 6.833 2.913,10 2.772,59 

Engenheiros 50.215 6.481 1.873,80 3.792 2.475,07 3.306 2.839,21 36.636 3.686,71 3.305,43 

   Empresarial 46.647 6.109 1.848,39 3.514 2.454,56 2.954 2.880,41 34.070 3.693,44 3.306,99 

   Outros  3.568 372 2.275,38 278 2.708,46 352 2.500,66 2.566 3.602,32 3.285,64 

Diretores de P&D 23.080 5.775 1.496,23 2.655 2.186,83 1.987 2.350,25 12.663 2.446,35 2.170,49 

   Empresarial 20.558 5.040 1.386,53 2.221 2.142,57 1.730 2.297,18 11.567 2.358,65 2.091,81 

   Outros  2.522 735 2.181,82 434 2.395,10 257 2.685,40 1.096 3.276,19 2.745,43 

Proporção (%) de Pessoas em Cada Estrato de Tamanho e Diferencial de Renda Média em cada Estrato (Total= 1,0000)  

Pesquisadores 100,0 11,2 0,5048 9,5 0,6469 7,2 0,9459 72,0 1,1292  

   Empresarial 100,0 14,0 0,4737 9,6 0,4905 6,5 1,0049 69,9 1,1748  

   Outros  100,0 6,1 0,6235 9,3 1,0308 8,5 0,8401 76,1 1,0441  

Científicos 100,0 12,8 0,4694 9,3 0,6544 6,9 0,7488 70,9 1,1661  

   Empresarial 100,0 13,3 0,4604 9,5 0,6363 6,7 0,7218 70,6 1,1765  

   Outros  100,0 7,8 0,6260 7,9 0,9015 9,4 0,9892 74,9 1,0507  

Engenheiros 100,0 12,9 0,5669 7,6 0,7488 6,6 0,8590 73,0 1,1153  

   Empresarial 100,0 13,1 0,5589 7,5 0,7422 6,3 0,8710 73,0 1,1169  

   Outros  100,0 10,4 0,6925 7,8 0,8243 9,9 0,7611 71,9 1,0964  

Diretores de P&D 100,0 25,0 0,6894 11,5 1,0075 8,6 1,0828 54,9 1,1271  

   Empresarial 100,0 24,5 0,6628 10,8 1,0243 8,4 1,0982 56,3 1,1276  

   Outros  100,0 29,1 0,7947 17,2 0,8724 10,2 0,9781 43,5 1,1933  
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TABELA 17
PORTE MÉDIO DOS EMPREGADORES E RENDIMENTO MENSAL MÉDIO PONDERADO
DAS PESSOAS EMPREGADAS NOS GRUPOS ESPECIFICADOS, POR SETORES DE
ATIVIDADE E TIPO DE FIRMA EMPREGADORA NO BRASIL: 2004

Fonte: Rais/MTE
Nota: (*) Porte das Empresas expresso em número de empregados distribuídos em estratos.

TABELA 18
PESSOAS OCUPADAS NAS ATIVIDADES INTERNAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTARAM INOVAÇÕES, POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO,
SEGUNDO AS ATIVIDADES DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS E DE TRANSFORMAÇÃO -
BRASIL - 2003

(continua)

Níveis de Formação 

Nível Superior 

Indice de 
Formação Equivalente Ramos de Atividade 

 
Total 
Geral 

Total PosGrad Grad 
Médio Outros 

Absoluto Relativo 

PosGrad 
% 

Total 38.523 21.795 3.121 18.674 12.306 4.422 13,9 1,0000 8,1 

Indústrias extrativas 331 174 52 122 125 32 14,1 1,0169 15,7 

Indústrias de transformação 38.191 21.620 3.068 18.552 12.181 4.390 13,9 0,9998 8,0 

Fabr. de produtos alimentícios e 
bebidas 

1.952 1.237 188 1.048 577 138 14,4 1,0394 9,6 

Fabr. de produtos alimentícios 1.808 1.137 172 965 539 132 14,4 1,0368 9,5 

Fabr. de bebidas 142 99 16 83 38 5 14,9 1,0759 11,3 

Fabr. de produtos do fumo 277 195 51 144 82 0 15,4 1,1117 18,4 

Fabr. de produtos têxteis 824 355 17 338 319 150 12,7 0,9152 2,1 

Confec. de artigos do vestuário e 
acessórios 

638 171 3 167 191 276 11,1 0,7961 0,5 

Prep.Couros e Fabr. de artefatos de 
couro 

719 108 14 95 421 190 11,1 0,7965 1,9 

Fabr. de produtos de madeira 418 63 3 60 328 27 11,6 0,8349 0,7 

Fabr. de celulose, papel e produtos 
de papel 

585 305 52 254 203 77 13,7 0,9835 8,9 

Fabr. de celulose e outras pastas 85 39 17 22 33 13 13,8 0,9961 20,0 

 

Porte Médio dos Empregadores (*) Rendimento Médio no Setor (R$ 1,00) Grupos Ocupacionais e 
Tipo de Firma Indústria Construção Serviços Indústria Construção Serviços 

Pesquisadores 926 622 184 4.152,7 1.969,03 3.227,13 
   Empresarial 927 622 179 4.153,7 1.969,03 3.197,42 
   Outros  75 0 194 2.169,0 0 3.330,05 
Científicos 768 460 182 3.275,38 2.178,68 2.951,35 
   Empresarial 768 460 181 3.275,46 2.185,35 2.968,27 
   Outros  125 384 191 3.055,46 1.660,49 2.772,59 
Engenheiros 862 372 186 4.022,90 2.253,42 3.305,43 
   Empresarial 863 370 186 4.023,04 2.256,24 3.306,99 
   Outros  190 804 184 3.514,82 1.472,75 3.285,64 
Diretores de P&D 530 320 143 2.418,16 2.463,54 2.170,49 
   Empresarial 530 317 147 2.417,90 2.464,71 2.091,81 
   Outros  150 777 116 2.407,92 2.457,20 2.745,43 
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(continuação)

Fonte: Pintec/IBGE.

Níveis de Formação 

Nível Superior Médio Outros 

Indice de 
Formação Equivalente 

PosGrad 
% Ramos de Atividade 

Total 
Geral 

Total PosGrad Grad   Absoluto Relativo  

Fabr. de papel, embalagens e artefatos de 
papel 

501 267 35 231 170 64 13,6 0,9810 7,0 

Edição, impressão e reprodução de 
gravações 

160 120 4 116 34 6 14,8 1,0628 2,5 

Fabr. de coque, refino de petróleo, 
derivados e prod.de álcool 

1.486 767 342 426 717 2 14,7 1,0604 23,0 

Fabr. de coque, álcool e elaboração de 
combustíveis nucleares 7 3 0 3 4 0 13,1 0,9462 0,0 

Refino de petróleo 1.479 765 342 423 712 2 14,7 1,0611 23,1 

Fabr. de produtos químicos 4.468 2.996 622 2.374 1.209 263 14,9 1,0707 13,9 

Fabr. de produtos químicos 3.554 2.291 448 1.843 1.072 191 14,7 1,0578 12,6 

Fabr. de produtos farmacêuticos 912 704 173 531 137 71 15,6 1,1213 19,0 

Fabr. de artigos de borracha e plástico 1.499 684 118 566 637 178 13,3 0,9589 7,9 

Fabr. de produtos de minerais não-metálicos 723 327 45 283 332 64 13,3 0,9583 6,2 

Metalurgia básica 1.289 789 160 629 406 94 14,5 1,0412 12,4 

Produtos siderúrgicos 1.018 635 128 507 312 71 14,5 1,0467 12,6 

Metalurgia de metais não-ferrosos e 
fundição 

271 153 32 122 95 23 14,2 1,0199 11,8 

Fabr. de produtos de metal 1.213 551 26 524 485 177 12,9 0,9315 2,1 

Fabr. de máquinas e equipamentos 4.866 2.142 316 1.825 2.189 535 13,2 0,9500 6,5 

Fabr. de máquinas para escritório e 
equipamentos de informática 

1.955 1.062 244 818 652 241 14,0 1,0058 12,5 

Fabr. de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 

2.020 1.376 125 1.250 552 92 14,6 1,0496 6,2 

Fabr. de mat.eletrônico e de ap.e equip. de 
comunicações 

1.963 1.436 170 1.267 454 73 15,0 1,0785 8,7 

Fabr. de material eletrônico básico 311 161 5 156 148 2 13,6 0,9827 1,6 

Fabr. de aparelhos e equipamentos de 
comunicações 

1.652 1.275 164 1.111 306 71 15,2 1,0962 9,9 

Fabr. de equip.méd.-hospitalares, equip.p/ 
automação industrial 

1.202 687 96 591 468 47 14,1 1,0180 8,0 

Fabr. e montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias 

5.053 3.206 273 2.934 1.232 615 14,1 1,0136 5,4 

Fabr. de automóveis, caminhonetas e 
utilitários, caminhões e ônibus 

3.224 2.357 191 2.166 443 424 14,6 1,0481 5,9 

Fabr. de cabines, carrocerias, reboques e 
recondicionamento de motores 

324 164 24 140 117 43 13,5 0,9722 7,4 

Fabr. de peças e acessórios para veículos 1.505 685 57 628 672 148 13,2 0,9482 3,8 

Fabr. de outros equipamentos de transporte 4.032 2.686 121 2.565 251 1.095 13,7 0,9839 3,0 

Fabr. de móveis e indústrias diversas 850 357 79 278 442 51 13,4 0,9637 9,3 

Fabr. de artigos do mobiliário 536 218 46 172 287 31 13,3 0,9568 8,6 

Fabr. de produtos diversos 314 139 34 105 155 20 13,6 0,9765 10,8 

Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0000 0,0 

 
     

Desvio 
Médio 

 0,7801  

            Variância   1,03592   
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6 CONCLUSÕES

Em suma, pode extrair-se desse percurso uma apreciação básica. Mesmo compa-
rada à situação dos países mais desenvolvidos, a situação brasileira de oferta de
profissionais altamente qualificados para fornecer quadros de “agentes de inova-
ção” não é, em absoluto, desfavorável. Ao contrário do que se verifica com o
contingente geral da força de trabalho – em que os níveis de escolaridade e os
padrões de qualificação e competências deixam muito a desejar –, o estoque de
profissionais de nível superior é bem proporcionado e não apresenta sinais evi-
dentes de qualidade insatisfatória. Poderá haver escassez pontual, em alguns
segmentos tecnologicamente mais exigentes, mas não na maioria dos demais.

Também se pode afirmar que há uma boa margem de potenciais a serem
mais bem explorados para melhorar a correspondência entre o sistema de for-
mação e as estruturas de emprego de RHCT+I. Seja pela experiência passada,
que mostra ter sido o país capaz de sair de uma situação bastante precária nos
anos 1960 e avançar bastante bem até o porte e a qualidade atual do sistema
formativo; seja também pelo fato de que o estágio já alcançado – constituindo
razoável “massa crítica” – facilitará em muito qualquer ajuste requerido no
futuro próximo [Velho e Saenz (2002)].

Os dados de emprego sugerem que há mais diversidade do que
disparidades nas situações de distribuição setorial dos recursos humanos. Tan-
to quanto a economia brasileira é amplamente segmentada – convivendo, nos
mesmos lugares físicos, espaços empresariais característicos de distintas “gera-
ções de desenvolvimento”, especialmente no que se refere à capacitação tecnológica,
à inserção internacional e ao grau de competitividade –, a absorção de recursos
humanos também é realizada recrutando profissionais saídos de distintos “estra-
tos de qualidade” do sistema educativo. Ou seja, no espectro dado pela grande
heterogeneidade qualitativa da força de trabalho, que inclui em cada “estrato”
gente com os vários graus formais de educação, porém com graus distintos de
competência e qualificação que corresponderiam a cada um deles.

Noutro âmbito, percebe-se que falta um esforço mais consistente para
acelerar as mudanças que se fazem necessárias ante os desafios iminentes que
estão sendo postos pelos grandes competidores do Brasil no mercado mundi-
al. Não se pode deixar de lado a constatação de que não se evidencia escassez –
como foi mencionado logo acima – porque é relativamente reduzido o esforço
agregado de inovação e de outras aplicações de conhecimentos ao processo
produtivo. No Brasil, ao longo de sua industrialização, mostrou-se relativa-
mente fácil manter o padrão que os coreanos chamam de inovação imitativa ou
de adaptação expedita de produtos ou dos processos de produção, em especial
nas empresas multinacionais.
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Na medida, entretanto, em que seja necessário aprofundar a reestruturação
produtiva nos segmentos que as pesquisas da Diretoria de Estudos Setoriais
(Diset) do Ipea chamam de Empresas B – um universo assaz numeroso –, já
pode estar configurado um outro quadro: o de escassez latente. Vale dizer, o
país teria dificuldades consideráveis para atender rápida e adequadamente a
um crescimento muito rápido de demanda por quadros profissionais de alto
nível de competências tecnológicas.

Isso implica olhar com mais atenção o que está acontecendo lá fora. E
ampliar de modo muito especial as possibilidades de aprender lá fora de que
modo se estão promovendo os sistemas nacionais de inovação. De um lado,
apostando fortemente em uma política de formação externa de RHCT+I mais
agressiva e abrangendo um leque mais amplo de países de destino para os
candidatos a treinamento avançado – não só doutorados acadêmicos – em
processos inovativos. De outro, não esquecendo que em nenhum país a capa-
cidade de inovar aumentou apenas com o incremento no esforço de formação
universitária. Ela depende, também e fortemente, de acumulação de conheci-
mentos tácitos e de adensamento dos fluxos de conhecimentos e informações
entre empresas e entre universidades, centros de pesquisa e empresas. E, ain-
da, que é indispensável um sistema de “translado” de conhecimentos e agentes
de inovação entre o mundo acadêmico e o mundo da produção e do mercado.

Aí se inclui a instauração de mecanismos mais vigorosos para estimular as
interações entre empresas e entre universidades e empresas, e assim factibilizar
estratégias diversificadas de combinação das várias fontes de aprendizagem das
firmas. Seria preciso conceber e implementar políticas no estilo “fazer conver-
gir” a boa posição no ranking de artigos publicados e citados no exterior com
a posição no ranking de depósito de patentes por bilhão de dólares do PIB.

Por último, constata-se ser factível desenvolver um modelo analítico para
ajudar a compreender os fluxos de formação e de emprego dos recursos huma-
nos para as atividades de P&D e de inovação.
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CAPÍTULO 15

OCUPAÇÕES AGRÍCOLAS E NÃO-AGRÍCOLAS: TRAJETÓRIA E
RENDIMENTOS NO MEIO RURAL BRASILEIRO

Brancolina Ferreira
Otavio Valentim Balsadi
Rogério Edivaldo Freitas
Alexandre Nunes de Almeida

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como embrião o artigo “Ocupação e renda no meio rural
brasileiro”.1 Ali, buscou-se traçar um comparativo abrangente da ocupação e
renda no meio rural brasileiro, além de estimar as ocupações na agricultura
familiar e as geradas pelo programa de reforma agrária. Já este segundo traba-
lho tem dois objetivos mais pontuais: avaliar a distribuição das ocupações no
meio rural brasileiro entre 1993 e 2004, em termos das atividades agrícolas e
não-agrícolas; e confrontar os rendimentos auferidos em cada um dos casos.

Vale lembrar que no primeiro trabalho procedeu-se a uma caracterização
ampla da PEA2 rural ocupada no país, momento em que foram efetuados
diferentes recortes geográficos. Aqui, dados os objetivos mais circunscritos, as
análises vão reportar-se de preferência ao Brasil como um todo.

Além da presente Introdução, o texto é composto por mais cinco seções,
que apresentam o estado da arte (Seção 2), a metodologia orientadora do tra-
balho (Seção 3), os resultados obtidos (Seção 4) e as considerações finais.

2 OCUPAÇÃO E RENDA NO MEIO RURAL BRASILEIRO

Para o estudo do espaço urbano se dispõe de uma ampla oferta de levantamen-
tos estatísticos gerais e setoriais, tanto aqueles realizados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), como outros desenvolvidos no âmbito
de agências estaduais de pesquisa. Daí a diversidade analítica e as maiores
possibilidades de acompanhamento sistemático das transformações em curso
nas áreas urbanas.

1. Vide Ferreira et alii  (2006), trabalho preparado para o livro “O Estado de Uma Nação 2006”, do Ipea.

2. A População Economicamente Ativa (PEA) compõe-se da parte da população adulta que representa a chamada força de trabalho. A PEA
é constituída pelas pessoas à procura de trabalho em certo período, que sejam consideradas aptas para o trabalho (não-crianças) e que
podem estar ocupadas ou desocupadas na economia [Mankiw (1995)].
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Assim, por exemplo, Menezes-Filho, Pichetti e Chahad (2003) estuda-
ram as relações de ocupação na região metropolitana de São Paulo entre 1988
e 1999, a partir de dados da Fundação Seade, e identificaram evidências de
relação positiva entre educação, tempo de ocupação, idade e renda relativa,
bem como maior duração de relação de ocupação no caso de homens, chefes
de famílias e de trabalhadores mais qualificados.

Chahad (2003), também analisando o meio urbano, aponta a existência
de fatores que têm elevado por demais a vulnerabilidade de renda e de ocupa-
ção para crescentes contingentes populacionais, a saber: a elevada rotatividade
da mão-de-obra, a reduzida produtividade de boa parte do trabalho disponí-
vel, os relativamente baixos níveis de escolaridade e a expansão da informalidade.

Em se tratando do meio rural, a ocupação das pessoas nas atividades
agrícolas e não-agrícolas sempre foi e continua sendo uma questão relevante,
mas nem sempre bem compreendida ao longo das mudanças pelas quais pas-
sou o setor agropecuário brasileiro.

Nos Estados Unidos e Europa, é conhecido o processo de liberação (trau-
mático em certos momentos) de mão-de-obra do campo para as cidades, no
bojo dos processos de industrialização e urbanização que ocorreram naquelas
sociedades, sobretudo ao longo do século XIX.

No caso brasileiro, em especial no século passado, coube ao setor
agropecuário atender certos requisitos no sistema econômico e social. Alguns
desses requisitos, tradicionalmente conhecidos como as funções clássicas da
agropecuária, são: fornecer alimentos para a população total;3 fornecer capital
para a expansão do setor não-agrícola; suprir mão-de-obra para o crescimento
e diversificação da economia; gerar divisas para a compra de insumos e bens de
capital; e constituir-se em mercado para os produtos de outros setores da eco-
nomia [Bacha (2004)].

Furtado (1980) já havia analisado o processo de extração de recursos reais
do setor agropecuário ao longo da história econômica brasileira, listando os
motivos do êxito da empresa açucareira no Brasil colonial, a importância do
dueto açúcar-pecuária no complexo econômico nordestino (sobretudo nos
momentos de crise), e a importância do chamado vazamento do capital cafeei-
ro para outras atividades no desenvolvimento histórico de vários setores indus-
triais e urbanos no Brasil do século XX. Em todos esses momentos, o setor
agropecuário foi também central como fonte geradora de empregos na econo-
mia brasileira.

3. Para uma análise do suprimento de alimentos no Brasil veja-se, por exemplo, Linhares e Teixeira da Silva (1981).
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Mais recentemente, Bacha (2004) destacou quatro mudanças estruturais
da economia brasileira com impactos associados ao setor agropecuário e ao seu
nível e forma de emprego, quais sejam:

a) Aumento da produtividade do trabalho: novos padrões tecnológicos e
disponibilidade maior de maquinário aumentam o nível de produto por
trabalhador;

b) Redução nas diferenças intersetoriais de produtividade do trabalho: a
agropecuária é um setor no qual a produção tende a crescer substancial-
mente ao passo que a população rural diminui;4

c) Modificações na estrutura da produção e da renda: há diminuição da
importância relativa da agropecuária na formação do Produto Interno
Bruto (PIB). Nos Estados Unidos, por exemplo, Jank (2002) já havia
enunciado tal fenômeno em relação ao agronegócio (complexo além da
agropecuária), que passou de 30,8% do PIB norte-americano em 1947,
para 8,6% em 1996;

d ) Alteração no uso da força de trabalho: simultânea à mudança de impor-
tância relativa da agropecuária como fonte de emprego e/ou à crescente
urbanização da sociedade.

Embora se saiba que as transformações estruturais do sistema capitalista
tiveram forte impacto sobre o sistema produtivo agroalimentar, tanto em ter-
mos de relações de produção quanto do papel reservado ao espaço rural,
quantificações e análises mais específicas desses processos não estão sendo fei-
tas com a necessária tempestividade. Há, no entanto, evidências de que o uso
intensivo do capital na agricultura tornou os agricultores mais dependentes de
fatores não-agrícolas (máquinas, equipamentos e insumos químicos), ao mes-
mo tempo em que integrou a agricultura aos complexos agroindustriais, alte-
rando progressivamente o seu papel na dinâmica produtiva das áreas rurais.

O caso da agropecuária é particularmente importante porque se trata do
terceiro subsetor com maior geração de ocupações quando objeto de acrésci-
mos na respectiva demanda final. Najberg e Pereira (2004) estimaram que um
incremento de R$ 10 milhões (preços médios de 2003) na produção setorial
implicaria a geração de 828 ocupações na agropecuária, enquanto artigos de
vestuário e serviços prestados às famílias gerariam 1.000 e 1.080 ocupações
sob a mesma hipótese, respectivamente.

4. No caso europeu, Jank et alii  (2002) argumentam que durante as últimas quatro décadas a população européia aumentou em 18,1%
em números absolutos, porém a população rural sofreu redução de 22,3%, e a população agrícola sofreu uma significativa queda de 75%.
Atualmente, a população rural corresponde a 20% da população total, e a população agrícola a apenas 4% da população total, definindo-
se a população rural como a parte da população que não reside nas áreas urbanas, enquanto a população agrícola é a parte da população
que depende  da  agricultura como meio principal de sobrevivência econômica.
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Também responde por parcela importante do PIB [Maia et alii (2005)].
De acordo com Guilhoto, Silveira e Azzoni (2004), em 2003, 30,6% da ren-
da total da economia brasileira foram devidos ao agronegócio,5 considerando-
se aí as empresas que fornecem insumos às unidades agropecuárias, as unida-
des agropecuárias em si, as empresas processadoras de produtos agropecuários
e as empresas distribuidoras.

Em termos de divisas cambiais, as exportações agropecuárias têm respon-
dido por cerca de 27% das receitas de exportações brasileiras, sendo responsá-
vel por parcela significativa dos resultados positivos da balança comercial no
passado recente, conforme apresentado no gráfico a seguir.

GRÁFICO 1
PARTICIPAÇÃO DA AGROPECUÁRIA NOS FLUXOS COMERCIAIS BRASILEIROS - 2003-2005

Fonte: Dados extraídos do Aliceweb. Acessível em: <http://aliceweb.mdic.gov.br/>.
Obs. 1: Definição de produto agropecuário segundo especificado no Acordo Agrícola da Rodada do Uruguai.
Obs. 2: As barras referem-se às transações com bens agropecuários (definição do Acordo Agrícola) em relação às transações
da economia brasileira como um todo.

No Brasil, em particular nos últimos anos, destacam-se alguns fenômenos
importantes, subjacentes às mudanças que ocorreram na ocupação das pessoas
no meio rural. Entre os principais, observem-se a mecanização da produção e a
introdução de tecnologias poupadoras de mão-de-obra, a expansão de área pro-
dutiva, o surgimento de novas culturas e variedades com distintos requisitos de
manejo e, não menos importante, o cenário de abertura comercial e financeira
da economia brasileira.

5. A metodologia de insumo-produto que gera esses resultados apoia-se nas ligações intersetoriais identificadas a partir das tabelas de
contas nacionais brasileiras.
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Nesse contexto, uma das questões em debate é a aparente dicotomia en-
tre mão-de-obra de elevada qualificação e mão-de-obra de menor qualificação,
em termos de substituição da última pela primeira. A difusão e o
aprofundamento de técnicas de produção e manejo capital intensivas, sobre-
tudo nas culturas vinculadas aos mercados internacionais como soja, algodão e
cana-de-açúcar, estão relacionados ao aumento do tamanho médio das propri-
edades rurais produtoras e ao aumento da produtividade por trabalhador,
empregando-se volume menor de mão-de-obra, não raro sob a condição de
elevadas cargas semanais de trabalho.6

Trata-se de um fenômeno inerente às discussões sobre ocupação e renda
das atividades agrícolas e não-agrícolas no Brasil, ou seja: o do padrão técnico
hoje adotado, o qual incorporou o modus operandi cujo embrião esteve na
segunda Revolução Industrial. Segundo Schneider (2000), esse padrão incor-
porou especialmente a motomecanização e a utilização de insumos de origem
industrial, como fertilizantes e defensivos químicos, em articulação com um
sofisticado processo de seleção biológica de plantas e animais de alto rendi-
mento, arcabouço que veio a ser conhecido como revolução verde [Goodmann,
Sorj e Wilkinson (1990), Mazoyer e Roudart (1997)].

Ademais, há que se destacar também que a compreensão da agricultura
enquanto setor estratégico para a economia nacional deve considerar ao menos
duas de suas principais esferas socioeconômicas: a da agricultura empresarial e
a da agricultura familiar.

A agricultura familiar é um segmento importante do complexo maior da
agropecuária, destacando-se por sua importância na geração de ocupação e
pela diversidade de produtos básicos de consumo alimentar que oferece. Estu-
do recente mostra que cerca de 1/3 do agronegócio brasileiro se deve à produ-
ção familiar e que o desempenho recente da agropecuária familiar e de todo
complexo a ela articulado tem sido positivo, inclusive com taxas superiores às
verificadas na esfera não-familiar [Guilhoto, Silveira e Azzoni (2004)].

Assim, dois movimentos parecem sobrepor-se. De um lado, a grande e
crescente participação de culturas de exportação – soja, algodão, café, laranja,
e cana-de-açúcar, por exemplo – no volume produzido e na área colhida. Ao
mesmo tempo, há uma relativa concentração das pequenas propriedades nas
regiões Sul e Nordeste, notabilizando-se unidades de agricultura familiar vol-
tadas para o abastecimento doméstico.

6. No caso da soja e do algodão, isso significa aumento de carga horária para os operadores de maquinário. Já no caso da cana-de-açúcar
e da laranja, por exemplo, traduz-se em maior carga de esforço por trabalhador porque a remuneração é dada por volume produzido
(volume cortado ou caixas colhidas, respectivamente).
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A interação e o resultado líquido desses elementos, em termos de ocupa-
ção, constituem ponto fundamental relativamente à capacidade de o setor
agropecuário reter mão-de-obra e sustentar renda no meio rural. Como exem-
plo, Miranda (2003), estudando a viticultura do rio São Francisco, destaca
que o crescimento do índice tecnológico provoca declínio do emprego até
certo ponto, após o que há aumentos no uso do fator trabalho.

A escassez de dados atualizados sobre os impactos, no setor agrícola, das
transformações tecnológicas e produtivas implementadas nos últimos anos – o
Censo Agropecuário mais recente foi realizado em 1995/1996 – dificulta a
delimitação de um quadro mais consistente sobre a evolução das ocupações
rurais, do peso relativo de cada categoria ocupacional e da composição da
renda familiar dos domicílios rurais.

Da mesma forma ficam comprometidas as avaliações de caráter geral, e
com graus confiáveis de precisão, dos possíveis impactos de políticas voltadas
para o meio rural implementadas nos últimos dez anos, especificamente o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) e a
reforma agrária.

Não obstante, o Censo Agropecuário (IBGE, 1995/1996) ainda serve de
referência para a quantificação e qualificação dos diferentes tipos de unidades
produtivas rurais. Desde então, a área rural brasileira, os atores sociais e a
dinâmica socioeconômica nela presentes certamente sofreram modificações.
No período 1995-2004 o Pronaf contabiliza cerca de 9,2 milhões de contra-
tos de financiamentos rurais, sendo 74% para custeio e 26% para investimen-
tos, o que deve ter contribuído para transformações econômicas e sociais.

Também o aumento dos assentamentos rurais da reforma agrária deve ter
impactado as diversas esferas do mundo rural, criando novas ocupações e pos-
sibilidades de geração sustentada de renda. Contudo, os dados específicos so-
bre as ocupações e rendimentos auferidos pela reforma agrária carecem de um
levantamento geral. Estão disponíveis apenas alguns estudos de casos, não-
exaustivos, inexistindo levantamentos que abarquem todo o conjunto das fa-
mílias assentadas que, segundo levantamento recente do Sipra/Incra, somam
602,7 mil famílias, distribuídas em 6.819 projetos.7

Por conta desses limitantes quanto a dados nacionais, muitos pesquisa-
dores têm buscado compreender a natureza das transformações a partir de
estudos regionais e/ou setoriais, ou através de estudos de caso. Alguns recentes
exemplos nesse sentido são Alves e Santiago (2005), Cerqueira (2005), Vieira
e Simon (2005), Arruda et alii (2005), Leite et alii (2004) e Ferreira e Silveira

7. Dados contabilizados até 17 de outubro de 2005.
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(2002). Além disso, outros trabalhos como Balsadi et alii (2002) e Belik et alii
(2003) têm utilizado os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) como fonte alternativa de informações acerca da ocupação rural.

Mais pontualmente, Gasques e Conceição (2001) relacionam a saída de
trabalhadores da agricultura a desacertos das políticas agrícolas, em especial
entre 1970 e 1995. Segundo esses autores, ao longo do período citado, as
produtividades da terra e da mão-de-obra cresceram acima da produtividade
total dos fatores no caso da agricultura brasileira. Nesse sentido, os autores
sugerem que parte substancial do crescimento da produtividade do trabalho
estaria associada ao incremento da produtividade da terra, com reflexos sobre
o emprego da agricultura.

Já Helfand e Rezende (2001) destacam o processo de crescimento do
tamanho médio das explorações agrícolas, em especial nas áreas de milho e
feijão, o que é importante para a geração de renda de inúmeros pequenos
produtores na agricultura brasileira. Entretanto, os estabelecimentos de gran-
de porte estariam aumentando os rendimentos físicos em ritmo muito mais
rápido do que o verificado nos pequenos estabelecimentos. Esse fenômeno
pode resultar numa perda de sustentabilidade dos pequenos produtores e em
seu subseqüente afastamento da atividade agrícola ou pecuária.

Graziano da Silva e Del Grossi (2001a) alertam para o crescimento rela-
tivo da renda dos grandes empregadores agrícolas, simultâneo ao decréscimo
do número de produtores agropecuários nessa categoria. Nessa direção, iden-
tificou-se um recuo generalizado no número de pessoas em todas as categorias
de pessoal ocupado no contexto agrícola, exceto para o grupo dos produtores
“conta-própria” pluriativos8 com menos de dois hectares.

Tal decréscimo do número absoluto de pessoas nas categorias de pessoal
ocupado, bem como nas respectivas rendas do trabalho, já havia sido citado no
trabalho de Delgado e Cardoso Jr. (2000). Para tais autores o setor agropecuário
nacional viu-se desarticulado com o fim das políticas intervencionistas que
vigoraram do pós-guerra até o final dos anos 1980, resultando claro impacto
sobre as condições de reprodução capitalista na agricultura brasileira.

Ainda sobre as novas condições, às quais a produção agropecuária brasi-
leira se viu submetida na década passada, Homem de Melo (mimeo, s.d.)
destaca a forte valorização cambial real até 1998 como fator de destaque para
a difícil situação vivida pelo setor agropecuário brasileiro em boa parte da
década passada. Esse componente deve ter sido tanto mais problemático no

8. O surgimento e importância de famílias pluriativas no meio rural também já havia sido detectado por Schneider (2000), com foco no caso
do Rio Grande do Sul.
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caso dos pequenos produtores, de regra impossibilitados de acessar instru-
mentos financeiros e creditícios de natureza privada. Observe-se o Gráfico 2, a
seguir, comparando-se os subperíodos 1997-2000 e 2001-2006.

GRÁFICO 2
BRASIL: RENDA DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Fontes: LSPA/IBGE, dezembro/2005 e FGV – Preços Recebidos pelos Produtores, outubro/2005. Elaboração: José Garcia
Gasques (Mapa/Ipea).
a Refere-se a prognóstico de safra.
Obs. 1: Valores absolutos deflacionados pelo IGP-DI da FGV – dezembro/2005.
Obs. 2: Algodão herbáceo (em caroço), amendoim (em casca), arroz (em casca), banana, batata inglesa, cacau, café (em coco),
cana-de-açúcar, cebola, feijão (em grão), fumo (em folha), laranja, mamona (baga), mandioca, milho (em grão), pimenta-do-
reino, soja (em grão), tomate, trigo (em grão), uva. 3.

Para Graziano da Silva (1997) não é mais possível entender o comporta-
mento da ocupação rural apenas a partir do calendário agrícola e da flutuação
das áreas e da produção agropecuária. Um amplo conjunto de atividades não-
agrícolas influencia, crescentemente, a atual dinâmica populacional do meio
rural brasileiro. Nesse quadro, atividades de fundo de quintal, hobbies pessoais
e pequenos estabelecimentos agropecuários intensivos teriam sido transforma-
dos em fontes primárias de ocupação e renda no meio rural em anos recentes.9

Esse fenômeno já havia sido presenciado de longa data em áreas como o
Canadá e a União Européia. Há inclusive políticas de subsídio e extensão
rural explicitamente direcionadas à sustentação da renda oriunda da ativida-
de agropecuária, conquanto reconhecendo-se o caráter paralelo das ativida-
des não-agrícolas, importantes na complementação de renda do residente

9. As atividades aí compreendidas incluiriam piscicultura, horticultura, floricultura, fruticultura de mesa e criação de animais de pequeno
porte ou para consumo regional. No caso da fruticultura de mesa, por exemplo, há regiões como Tabuleiro das Russas (RN) e Juazeiro/
Petrolina (BA/PE) que, em certa medida, adequam-se a essa definição.
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no meio rural. Em especial na Europa unificada ainda prevalece a idéia de
que parte da política de subsídios agrícolas tem a função de manter a popu-
lação rural no campo, mitigando-se os efeitos e problemas decorrentes da
migração campo-cidade.10

Outro ponto importante refere-se não apenas à alteração da dinâmica de
deslocamento campo-cidade, mas também à importância dos rendimentos de
aposentados e pensionistas para as populações rurais [(Graziano da Silva e Del
Grossi (2001b)]. Hoje, são centrais as transferências de renda (aposentadorias e
pensões) para os agricultores familiares, em especial na região Nordeste, a princi-
pal região rural do Brasil. Esse fato tem sido comumente reportado como fonte de
sustentação econômica de muitos pequenos e médios municípios do Brasil.

Além disso, segundo esses mesmos autores, em seu trabalho de 2002, cha-
ma a atenção o fato de que a participação das aposentadorias e pensões na renda
das famílias agrícolas é sempre maior que nas famílias pluriativas e não-agrícolas.

Em certa medida, esses trabalhos apresentam limitada capacidade para
associar os impactos das políticas e dos processos de modernização da agricul-
tura com caracterizações em nível nacional, dada a própria abrangência geo-
gráfica trabalhada. Todavia, a compreensão dos problemas e temas estudados
permite que sejam feitas sugestões para o aperfeiçoamento das políticas – em-
bora, na maioria das vezes, de caráter pontual ou especificamente voltadas
para aperfeiçoamentos da gestão.

No que diz respeito à manutenção e geração de ocupações e renda via
agricultura familiar e reforma agrária, uma caracterização mais detalhada pode
ser encontrada em Ferreira et alii (2006). Aí, os autores levantaram diversos
estudos do tema e reportaram estimativas de criação e de sustentação de em-
prego e renda via Pronaf e via projetos de assentamento da reforma agrária.
Dado o delineamento desses programas, fica evidente que o potencial de gera-
ção e de sustentação de ocupação no meio rural, em ambos os casos, não é
nada desprezível e deve ser tomado em conta numa estratégia maior de mitigação
dos efeitos migratórios campo-cidade e em prol do bem-estar geral.11

3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

Em linha com os objetivos desse trabalho, serão elaboradas estatísticas descri-
tivas acerca da evolução das pessoas ocupadas na agropecuária. Os recortes

10. Um aprofundamento desse ponto foge ao escopo deste estudo. O leitor interessado encontrará maiores detalhes em Keeler (1996),
Howarth (2000), Kaempfer, Tower e Willett (2002) e UKFG (2002).

11. Brevemente: há indícios de que cada operação de financiamento de crédito do Pronaf garante a manutenção de três empregos e a
geração de 0,58 ocupação [Ibase (1999)]; além disso, no caso da reforma agrária, cerca de 80% dos moradores nos lotes de assentamentos,
maiores de 14 anos, aí trabalhariam exclusivamente [Leite et alii (2004)].
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feitos observam a distribuição da população rural ocupada entre atividades
agrícolas e não-agrícolas, seu rendimento domiciliar médio em salários míni-
mos e a participação de aposentados e pensionistas na força de trabalho ocupa-
da no espaço rural.12

Já a estimação de rendimentos para as ocupações rurais agrícolas e não-
agrícolas será realizada por meio de um procedimento econométrico.

De regra, os dados empregados serão os da Pnad, para os anos de
1993 a 2004.

3.1 Estatísticas descritivas

A base de dados aqui empregada é a Pnad. Executada pelo IBGE, ela foi im-
plantada progressivamente a partir de 1967 e trata-se de um sistema de pes-
quisas por amostra de domicílios que investiga características como educação,
trabalho, rendimento, migração e habitação.13

A pesquisa abrange a população residente nas unidades domiciliares (do-
micílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos). A
abrangência geográfica da Pnad ampliou-se gradativamente e apresenta a mes-
ma estrutura entre 1981 e 2003, excluída somente a área rural da região Nor-
te (com exceção do Estado do Tocantins). Em 2004, a Pnad incorporou toda a
área rural da região Norte no levantamento.

A expansão da amostra baseia-se em estimadores de razão cuja variável
independente é a projeção da população residente, segundo o tipo de área
(metropolitana e não-metropolitana). Essas projeções consideram a evolução
populacional ocorrida entre os censos demográficos, sob hipóteses de cresci-
mento associadas a taxas de fecundidade, mortalidade e migração. O desenho
amostral da pesquisa permite a expansão dos resultados para os níveis de país,
grandes regiões, estados e áreas metropolitanas.14

Os anos de 1993 e 2004 foram escolhidos como pontos de observação
porque se entende que sejam fotografias representativas de dois momentos
distintos para a economia brasileira no passado recente.

12. Em particular no caso das remunerações, os números serão desagregados no sentido de se identificar os aposentados que se encontram
em atividade laboral, fenômeno recorrentemente citado na literatura, sobretudo em termos do espaço rural [Camarano (2001)].

13. As características gerais de migração e de educação são pesquisadas para todas as pessoas, enquanto as características de trabalho
e rendimento são investigadas para as pessoas de dez anos ou mais de idade ou a partir de cinco anos, como aconteceu esporadicamente
em anos anteriores e anualmente a partir da Pnad 2001.

14. Detalhes sobre as características da Pnad podem ser encontrados em De Negri et alii (2001).
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O ambiente econômico vigente em 1993 ainda contemplava um cenário
inflacionário por resolver e uma série de políticas de desregulamentação que se
consolidaram na década passada ainda estavam em curso.15 Por sua vez, 2004
constitui o último ano de Pnad disponível até o momento e assume-se que seja
um instante em que muitas das reformas empreendidas na década de 1990 já
estavam consolidadas. Além disso, trata-se de um ano já inserido na nova
moeda, o real.

Como definição de pessoas ocupadas observaram-se as pessoas acima de
dez anos que tinham um trabalho (remunerado ou não) na semana de referên-
cia16 da pesquisa. A definição de espaço rural ou urbano e as definições para as
ocupações agrícolas ou não-agrícolas foram postas em anexo do texto, e respei-
tam a categorização própria da Pnad.

A definição de rendimento mensal domiciliar empregada corresponde à
soma dos rendimentos mensais dos moradores do domicílio, exclusive os ren-
dimentos das pessoas cuja condição no domicílio fosse pensionista, emprega-
do doméstico ou parente do empregado doméstico. Nesse caso, o recorte to-
mou por base a posição na ocupação no trabalho principal na semana de
referência da pesquisa para pessoas de dez anos ou mais, bem como a atividade
do trabalho principal no mesmo período.17

3.2 Equação de rendimentos e procedimentos econométricos

Para a estimação econométrica da equação de salário tanto para a força de
trabalho agrícola como a não-agrícola da PEA rural, utilizou-se o procedimen-
to de Heckman, fazendo uso da Pnad de 2004, recém publicada pelo IBGE.

Em primeiro plano, estima-se uma equação geral de rendimentos, atra-
vés da qual a ocupação não-agrícola será diferenciada da ocupação agrícola por
meio de uma variável binária. Em seguida, são feitas análises desagregadas
(agrícolas, não-agrícolas) para captar as particularidades dos dois subgrupos
estilizados no mercado de trabalho rural.

Para as análises desagregadas, segundo Heckman (1979), Kassouf (1994) e
Kassouf (1997) quando a amostra considera apenas os indivíduos que receberam
salário, uma estimação simples produziria estimadores tendenciosos. Assim, para

15. Sobre esse ponto Castelar Pinheiro, Giambiagi e Gostkorzewicz (1999) discutem a herança dos anos 1980 e os problemas deixados para
a década seguinte, frutos da estagnação econômica e da espiral inflacionária, assim como a primeira fase do Plano Real, levantando os
êxitos da adoção de uma nova diretriz de política econômica – dentre os quais o combate à inflação é o mais expressivo – bem como os
problemas relacionados ao setor externo, à piora das contas públicas e à elevação da taxa de desocupação.

16. De regra, a última semana de setembro para aquele ano de observação.

17. Como em um dado domicílio podem ser encontradas diferentes categorias de ocupação e como o rendimento do domicílio é atribuído
a cada uma das categorias ali encontradas, os valores médios obtidos traduzem-se em certa superestimação para as categorias de menor
rendimento e em alguma subestimação para as categorias melhor remuneradas.
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uma estimativa mais precisa acerca dos determinantes do salário, também se deve-
ria considerar o custo de oportunidade dos indivíduos. Isto é, o indivíduo possui
implicitamente um salário reserva diferente do observado, a partir do qual ele
decide se participa ou não do mercado de trabalho. Neste caso, as taxas salariais
também deveriam ser medidas com informações dos que não estão empregados,
de modo a evitar o viés de seletividade amostral [Kassouf (1994)].

A estimativa baseia-se em duas análises, a oferta de trabalho e o salário
dos indivíduos. Primeiro, mede-se a probabilidade de um grupo de indivídu-
os participarem ou não do mercado de trabalho através do modelo probit. A
seguir, realiza-se uma estimação tomando-se apenas os trabalhadores que
auferiam salário com determinadas características socioeconômicas e
demográficas, mais a inclusão de uma variável conhecida como Lambda ou
inverso da razão de Mills, que corrige o viés de seletividade amostral e é gerada
a partir dos coeficientes estimados pelo modelo probit.18

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Evolução recente das ocupações agrícolas e não-agrícolas no Brasil

A partir dos dados da Pnad/IBGE de 1993 a 2004, observa-se uma redução na
PEA rural ocupada (Tabela 1). Para a análise dos dados agregados em nível de
Brasil a melhor comparação seria 1993 contra 2003, por conta de que 2004 é
o único ponto da série com dados das áreas rurais de toda região Norte,19 pois,
até então, somente o Tocantins era pesquisado.

TABELA 1
BRASIL: OCUPAÇÕES AGRÍCOLAS E NÃO-AGRÍCOLAS NA PEA RURAL OCUPADA

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.

Ano Agrícola (A) Não-agrícola (B) PEA Rural (C) Índice (C) A / (A+B) 
1993 12.760.557 4.303.724 17.064.281 100 75% 
1995 12.764.618 4.484.676 17.249.294 101 74% 
1996 11.679.036 4.452.246 16.131.282 95 72% 
1997 11.929.660 4.615.312 16.544.972 97 72% 
1998 11.667.501 5.027.383 16.694.884 98 70% 
1999 12.300.930 5.137.229 17.438.159 102 71% 
2001 10.757.166 3.662.666 14.419.832 85 75% 
2002 11.231.035 3.408.092 14.639.127 86 77% 
2003 11.254.673 3.427.549 14.682.222 86 77% 
2004 12.490.726 4.174.436 16.665.162 98 75% 

 

18. As equações representativas do modelo de Heckman foram postas em anexo.

19. Ou seja, os Estados de Rondônia, Tocantins, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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Entre 1993 e 2003, há dois movimentos básicos, nos intervalos de 1993
a 1998 e de 2001 a 2003. O ano de 1999 pode ser considerado um ano
atípico da série, em especial por conta de um evento de grande efeito sobre as
condições macroeconômicas de então. A desvalorização cambial do início da-
quele ano muito provavelmente é fator de impacto para os níveis de emprego
que se verificaram no meio rural para aquele exercício.

O subperíodo 1993-1998 configurou-se por sucessivas quedas na quan-
tidade de pessoas em ocupações agrícolas no meio rural, enquanto o total de
ocupados não-agrícolas crescia. Já a partir de 2001, a trajetória foi de aumento
no total de ambos os grupos, alertando-se novamente que os dados de 2004
não são estritamente comparáveis aos dos demais anos.

Aqui, é preciso citar um fator não-econômico que aponta para a redução
da PEA no meio rural. Trata-se do avanço do perímetro urbano e do fenômeno
de emancipação de áreas municipais, o que acaba por converter áreas até então
rurais em espaços urbanos do ponto de vista da legislação.

Um ponto a ressaltar é a relativa estabilidade na proporção de ocupados
agrícolas entre os ocupados da PEA rural na década de 2000, cujo percentual
tem estado em torno de 75% a 77%.

Nesse ponto, é também preciso assinalar que a variação intensa entre
1999 e 2001 deve-se à base de amostragem do espaço rural pré e pós 2000.
Antes de 2000, o enquadramento de uma área como rural dependia dos
parâmetros definidos no Censo Demográfico de 1991, enquanto pós 2000 a
referência passa a ser dada pelo Censo Demográfico de 2000.20

Ao mesmo tempo, no contexto das regiões brasileiras (Tabela 2), a pro-
porção de ocupados agrícolas entre os ocupados da PEA rural mostra-se bas-
tante diferenciada. Nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste (em especial) há
uma perda de importância relativa das ocupações agrícolas.

Já na região Norte observou-se uma grande variabilidade do percentual
de ocupados agrícolas na PEA rural, enquanto que a região Nordeste vem se
caracterizando por uma importância crescente das ocupações agrícolas. Após
2001, houve uma grande expansão no cultivo de grãos, oleaginosas e café nas
áreas de cerrado da Bahia, Piauí e Maranhão, enquanto no Norte esse fenôme-
no se deu em particular no sul do Pará e em Roraima.

20. “A comparação dos resultados da Pnad, a partir de 2001, com os das décadas anteriores deve levar em conta que a classificação das
áreas urbana e rural é feita de acordo com a legislação vigente por ocasião dos censos demográficos. Portanto, ainda que a legislação tenha
alterado a classificação de determinadas áreas no período intercensitário, a definição estabelecida por ocasião do Censo Demográfico 1991
foi mantida para as pesquisas da Pnad, realizadas de 1992 a 1999 e, também, a classificação vigente por ocasião do Censo Demográfico
2000 permanecerá para as pesquisas da Pnad desta década. Conseqüentemente, as estatísticas por situações urbana e rural não captam
integralmente a sua evolução, sendo que as diferenças se intensificam à medida que os resultados obtidos se afastam do ano de realização
do censo demográfico que serviu de marco para a classificação da situação do domicílio” [IBGE (2004, p. 3)].
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TABELA 2
PARTICIPAÇÃO DAS OCUPAÇÕES AGRÍCOLAS NA PEA RURAL OCUPADA
[em %]

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.

4.2 Importância das ocupações rurais no Brasil

À parte os movimentos internos da PEA rural ocupada, é preciso referir alguns
números sobre a sua importância em relação à população total brasileira e em
relação à população acima de dez anos.

Essa avaliação é ainda mais rica se feita por recortes como gênero, faixa
etária e escolaridade da pessoa. Esse foi o caminho adotado observando-se os
percentuais de participação da PEA rural ocupada na população total e na
população acima de dez anos em 1993 e em 2004. Para tais comparações,
constatou-se que:

• há uma queda de participação da PEA rural ocupada na população total
em ambos os gêneros, queda essa também identificada em relação à
população acima de dez anos;

• há uma perda de participação da PEA rural ocupada em todas as faixas
etárias comparáveis, seja em relação à população total ou à população
acima de dez anos;

• há um comportamento miscellaneous relativamente à escolaridade. Em-
bora haja perda de importância da PEA rural ocupada em alguns grupos
de escolaridade, isso não se dá sempre. Em relação à população total,
houve sustentação de participação nas faixas de quatro a sete anos de
estudo e de 11 a 14 anos de estudo, bem como aumento de participação
na faixa de oito a dez anos de estudo. Já em relação à população de mais
de dez anos, houve estabilidade de participação nas faixas de quatro a
sete anos de estudo, 11 a 14 anos de estudo, e sem instrução e menos de

Ano Brasil Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul 

1993 75 81 72 72 73 81 
1995 74 78 71 74 69 80 
1996 72 73 71 73 68 76 
1997 72 74 67 74 65 75 
1998 70 70 62 71 63 74 
1999 71 73 61 72 66 73 
2001 75 74 77 77 67 78 
2002 77 75 83 81 66 78 
2003 77 74 83 81 65 77 
2004 75 74 72 80 63 76 
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um ano de estudo, enquanto também ocorreu aumento de participação
na faixa de oito a dez anos de estudo.

Em relação à escolaridade, ressalte-se que a PEA rural ocupada sustenta
ainda grande participação nas pessoas sem instrução e com menos de um ano
de estudo, conquanto sua parcela no contingente de pessoas com oito a dez
anos de estudo tenha crescido e sua participação na categoria de um a três
anos de estudo tenha se reduzido substancialmente. Esses movimentos po-
dem estar sugerindo um sutil processo de aumento de escolaridade da PEA
rural ocupada, embora ainda exista um número relativamente grande de pes-
soas ocupadas com nenhuma ou quase nenhuma instrução no meio rural bra-
sileiro. Veja a Tabela 3, a seguir.

TABELA 3
BRASIL: PARTICIPAÇÃO DA PEA RURAL OCUPADA NA POPULAÇÃO TOTAL – 1993 E 2004
[em %]

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.

4.3 Cenário das ocupações rurais em 1993 e 2004

Em primeiro lugar, há uma redução das ocupações agrícolas, mesmo com cres-
cimento do plano de amostragem da Pnad, por conta da inclusão do Norte
rural na íntegra em 2004. Além disso, com exceção do Nordeste, nota-se um
crescimento das ocupações não-agrícolas.

Em 2004, o Nordeste concentrava a maior parcela da PEA rural ocupada
(44,6%), sendo a principal região do país em termos do número de pessoas
ocupadas no meio rural, tanto em ocupações agrícolas como em ocupações

Na população total Na população acima de dez anos 
Gênero 

1993 2004 1993 2004 

Masculino 15 12 19 14 
Feminino 9 7 11 8 

Faixa etária 

10 a 14 anos 10 6 10 6 
15 a 18 anos 16 11 16 11 
19 a 35 anos  15 12 15 12 
36 a 55 anos 16 12 16 12 
Acima de 56 anos 14 11 14 11 

Escolaridade 

Sem instrução e menos de 1 ano 10 9 23 23 
1 a 3 anos 25 14 25 18 
4 a 7 anos 12 12 12 12 
8 a 10 anos 5 7 5 7 
11 a 14 anos 4 4 4 4 
15 anos ou mais 2 1 2 1 
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não-agrícolas. Assim, quase a metade das ocupações agrícolas do Brasil encon-
tra-se naquela região.

Outro ponto importante é o fato de que as regiões Sudeste e Sul parecem
estar deslocando suas ocupações rurais para atividades não-agrícolas, com si-
multânea perda de espaço das atividades agrícolas no total de pessoas ocupa-
das nos respectivos meios rurais.

Já a amostragem plena da região Norte em 2004 revela que cerca de 12%
das ocupações rurais brasileiras ali ocorrem, seja em atividades agrícolas como
em atividades não-agrícolas.

Veja as tabelas 4 e 5, a seguir.

TABELA 4
COMPOSIÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DA PEA RURAL OCUPADA

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.

O leitor interessado em uma abertura das ocupações agrícolas e não-agríco-
las entre as grandes regiões brasileiras, recortadas para características
socioeconômicas representativas, pode visitar o texto de Ferreira et alii (2006).
Esse trabalho identifica as nuances regionais para diferentes categorias de ocupa-
ção no meio rural, em avaliações por gênero e raça, escolaridade, e faixa etária.21

21. Houve muitas vezes uma distinção relativamente clara de perfil entre as regiões Sudeste e Sul face ao Centro-Oeste, Norte e Nordeste,
particularmente realçada nas comparações junto ao Nordeste.

 1993   2004  Brasil e regiões 
Agrícola Não-agrícola Total Agrícola Não-agrícola Total 

Brasil 12.760.557 4.303.724 17.064.281 12.490.726 4.174.436 16.665.162 
Norte  119.872 47.448 167.320 1.420.639 562.667 1.983.306 

Nordeste 6.011.379 2.297.858 8.309.237 5.976.180 1.461.871 7.438.051 
Sudeste 2.913.496 1.099.498 4.012.994 2.022.382 1.162.680 3.185.062 
Sul 2.830.717 655.608 3.486.325 2.352.671 733.982 3.086.653 
Centro-Oeste 885.093 203.312 1.088.405 718.854 253.236 972.090 

 1993 (%)   2004 (%)  Brasil e regiões 
Agrícola Não-agrícola Total Agrícola Não-agrícola Total 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Norte  0,9 1,1 1,0 11,4 13,5 11,9 
Nordeste 47,1 53,4 48,7 47,8 35,0 44,6 
Sudeste 22,8 25,5 23,5 16,2 27,9 19,1 

Sul 22,2 15,2 20,4 18,8 17,6 18,5 
Centro-Oeste 6,9 4,7 6,4 5,8 6,1 5,8 

 



461Ocupações Agrícolas e Não-Agrícolas: trajetória e rendimentos no meio rural brasileiro

TABELA 5
COMPOSIÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DA PEA RURAL OCUPADA (EXCETO NORTE)

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.

4.4 Rendimento domiciliar médio em salários mínimos

Optou-se pelo uso do salário mínimo por conta da conhecida importância do
mesmo enquanto referência para as remunerações no meio rural. O uso do
salário mínimo como numerário do rendimento domiciliar médio permite
fazer algumas observações adicionais entre os anos da análise e intergrupos de
remuneração.22

Tanto em 1993 como em 2004, seja nas ocupações agrícolas como nas
ocupações não-agrícolas, nota-se que os maiores rendimentos domiciliares
médios de regra ocorreram na classe dos empregadores, conquanto os empre-
gadores das ocupações não-agrícolas sejam melhor remunerados que seus pa-
res das ocupações agrícolas, exceção feita aos casos do Centro-Oeste agrícola
em 1993 e ao Sul agrícola em 2004. Esse ponto em particular alinha-se com
a importância das ocupações agrícolas nas duas principais áreas produtoras de
cereais, leguminosas e oleaginosas do país, o Sul e o Centro-Oeste.

Ademais, a regra é que entre as categorias similares nas ocupações agrícolas e
não-agrícolas predomina um maior rendimento domiciliar médio nessas últimas.

Conforme a Tabela 6, no caso das ocupações agrícolas, também são rela-
tivamente maiores os rendimentos dos ocupados por conta própria em 1993,
e dos empregados com carteira em 2004, esses últimos em especial nas regiões
Centro-Oeste e Nordeste. É de se notar também que, entre as ocupações agrí-
colas, o conta-própria agrícola está recebendo menor número de salários míni-

22. Usou-se o valor do salário mínimo em setembro do ano em questão, 1993 ou 2004.

Brasil e Regiões  1993   2004  

(exceto N) Agrícola Não-agrícola Total Agrícola Não-agrícola Total 
Brasil 12.640.685 4.256.276 16.896.961 11.070.087 3.611.769 14.681.856 
Nordeste 6.011.379 2.297.858 8.309.237 5.976.180 1.461.871 7.438.051 

Sudeste 2.913.496 1.099.498 4.012.994 2.022.382 1.162.680 3.185.062 
Sul 2.830.717 655.608 3.486.325 2.352.671 733.982 3.086.653 
Centro-Oeste 885.093 203.312 1.088.405 718.854 253.236 972.090 
Brasil e Regiões 1993 (%)  2004 (%)  
(exceto N) Agrícola Não-agrícola Total Agrícola Não-agrícola Total 
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nordeste 47,6 54,0 49,2 54,0 40,5 50,7 

Sudeste 23,0 25,8 23,7 18,3 32,2 21,7 
Sul 22,4 15,4 20,6 21,3 20,3 21,0 
Centro-Oeste 7,0 4,8 6,4 6,5 7,0 6,6 
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mos em 2004 do que recebia em 1993, para todas as regiões brasileiras, exce-
ção feita ao Norte do país.

TABELA 6
COMPOSIÇÃO DA PEA RURAL OCUPADA AGRÍCOLA: RENDIMENTO DOMICILIAR
MÉDIO POR ATIVIDADE
[em salários mínimos da época]

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.
Obs.: O valor do salário mínimo em 1993 era CR$ 9.606,00, e em 2004 de R$ 260,00.

Em relação às ocupações não-agrícolas, nota-se que os empregados com car-
teira e os militares são categorias também relativamente melhor remuneradas.

Acerca da região Nordeste, vale destacar que entre as ocupações agrícolas
remuneradas houve em geral um crescimento da remuneração (em salários
mínimos) de 1993 para 2004, contrariamente ao que se verificou para as ocu-
pações não-agrícolas remuneradas.

Veja os números ilustrados na Tabela 7.

TABELA 7
COMPOSIÇÃO DA PEA RURAL OCUPADA NÃO-AGRÍCOLA: RENDIMENTO DOMICILIAR
MÉDIO POR ATIVIDADE

(continua)

 Não-agrícola 1993 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 

Empregado com carteira 3,58 3,76 6,26 5,74 5,26 5,2 
Militar - 8,08 6,98 3,81 8,31 7,02 
Funcionário público estatutário 4,73 7,62 5,34 6,89 10,52 7,03 
Outros empregados sem carteira 3,08 2 4,1 4,37 4,51 2,73 
Sem declaração de carteira - 0,29 - - - 0,29 
Trabalhador doméstico com carteira 2,56 11,47 3,06 4,03 3,58 4,31 
Trabalhador doméstico sem carteira 3,26 4,07 2,84 4,05 4,92 3,65 
Conta-própria 3,38 2,16 4,49 5,75 7 3,21 

 

Agrícola 1993 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 

Empregado com carteira 2,93 1,82 3,14 2,97 3,48 2,89 
Outros empregados sem carteira 2,99 1,62 2,63 2,81 3,16 2,22 
Conta-própria 2,85 1,88 3,58 5,4 4,01 3,24 
Empregador 2,91 3,94 8,72 11,93 15,73 8,53 
Trabalhador na produção para o próprio consumo 1,72 1,76 2,99 3,95 4,06 2,71 

Não-remunerado 3,74 1,96 2,99 5,47 4,42 3,35 
Agrícola 2004 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 

Empregado com carteira 2,26 2,27 2,76 3,37 3,42 2,81 
Outros empregados sem carteira 2,84 1,85 2,61 3,01 2,87 2,3 
Conta-própria 2,88 1,8 3,43 4,47 3,21 2,76 
Empregador 8,61 4,73 9,89 10,53 13,04 8,07 
Trabalhador na produção para o próprio consumo 2,46 1,67 2,8 3,33 2,86 2,31 
Não-remunerado 2,61 1,81 3,36 4,3 3,27 2,73 
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(continuação)

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.
Obs.: O valor do salário mínimo em 1993 era CR$ 9.606,00, e em 2004 de R$ 260,00.

4.5 Aposentadorias e pensões no meio rural

Houve um expressivo crescimento do número de aposentados e/ou pensionis-
tas que compõem a PEA rural ocupada, ou seja, pessoas aposentadas ou pensi-
onistas que prosseguem trabalhando. Esse grupo passou de 1,48 milhão, para
2,03 milhões, crescimento de 36,8%, conforme a Tabela 8.

O crescimento de participação de aposentados e pensionistas na PEA
rural ocupada associou-se ao aumento dos números absolutos de aposentados
e/ou pensionistas a ela integrados. Entre os dois anos da análise, no segmento
rural não-agrícola, houve um incremento de cerca de 52 mil pensionistas ou
aposentados na PEA rural ocupada. Esse fenômeno ocorreu de forma generali-
zada entre as categorias de remuneração da PEA rural não-agrícola.

Já no segmento agrícola essa cifra foi de 493 mil pessoas, notabilizando-se
acréscimos expressivos entre os conta-própria, empregadores e trabalhadores na
produção para o próprio consumo. Isso evidencia que a maior parte da elevação
de 36,8% do número de aposentados/pensionistas que passaram a compor a
PEA rural ocupada entre 1993 e 2004, deu-se em ocupações agrícolas.

Entre 1993 e 2004, do lado das ocupações agrícolas, observou-se um aumento
de 5 pontos percentuais (p.p.) – 10% para 15% – na parcela de aposentados e
pensionistas na PEA rural. Já no universo das ocupações não-agrícolas, esse incre-
mento foi de 2 p.p. (de 3% para 5%) no mesmo corte de observação. Em termos
agregados, a parcela devida aos aposentados e pensionistas na PEA rural ocupada
subiu de 9% para 12% entre 1993 e 2004, de acordo com os dados da Tabela 9.

 Não-agrícola 1993 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 

Empregador 3,57 10,17 16,85 12,09 15,67 13,37 
Trabalhador na produção para o próprio consumo 2,64 1,06 2,32 2,61 1,62 1,4 
Não-remunerado 3,67 2,2 6,33 7,49 5,36 3,86 

Não-agrícola 2004 

Empregado com carteira 5,48 3,16 4,63 5,41 4,65 4,6 
Militar 7,89 8,78 9,55 2,61 9,42 8,17 
Funcionário público estatutário 5,61 3,48 7,65 6,54 7,06 5,5 
Outros empregados sem carteira 3,43 2,5 3,96 4,88 4,26 3,4 
Trabalhador doméstico com carteira 2,27 2,44 3,31 3,48 3,17 3,19 
Trabalhador doméstico sem carteira 2,32 1,9 2,77 3,3 2,79 2,52 
Conta-própria 4,14 2,34 4,75 4,89 4,47 3,6 
Empregador 13,62 5,67 14,9 9,94 13,26 11,72 
Trabalhador na construção para o próprio uso 2,24 1,47 1,46 1 2,42 1,7 
Não-remunerado 5,11 2,33 7,27 5,09 6,84 4,17 
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TABELA 8
OCUPADOS DA PEA RURAL: POSIÇÃO E CATEGORIA DE OCUPAÇÃO ENTRE OS QUE
RECEBEM APOSENTADORIA E/OU PENSÃO

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.

TABELA 9
PROPORÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA OCUPAÇÃO DA PEA RURAL
[em %]

(continua)

1993  Agrícola Não-agrícola Total 
Empregado com carteira  12.101 20.008 32.109 
Funcionário público estatutário  - 7.475 7.475 
Outros empregados sem carteira  96.674 20.902 117.576 
Trabalhador doméstico com carteira  - 3.277 3.277 
Trabalhador doméstico sem carteira  - 10.386 10.386 
Trabalhador doméstico sem declaração de carteira - 813 813 
Conta-própria  591.575 72.795 664.370 
Empregador  57.095 3.058 60.153 
Trabalhador na produção para o próprio consumo  404.289 4.632 408.921 
Não-remunerado  172.086 6.419 178.505 
Total  1.333.820 149.765 1.483.585 

2004 Agrícola Não-agrícola Total 
Empregado com carteira  10.086 22.709 32.795 
Funcionário público estatutário  - 13.917 13.917 
Outros empregados sem carteira  71.752 31.449 103.201 
Trabalhador doméstico com carteira  - 6.575 6.575 
Trabalhador doméstico sem carteira  - 24.359 24.359 
Conta-própria  730.967 86.806 817.773 
Empregador  92.291 5.518 97.809 
Trabalhador na produção para o próprio consumo  691.176 - 691.176 
Trabalhador na construção para o próprio uso  - 796 796 
Não-remunerado  230.639 9.955 240.594 
Total  1.826.911 202.084 2.028.995 

 

1993  Agrícola Não-agrícola Total 
Empregado com carteira  2 2 2 
Funcionário público estatutário  - 3 3 
Outros empregados sem carteira  4 2 4 
Trabalhador doméstico com carteira  - 4 4 
Trabalhador doméstico sem carteira  - 2 2 
Trabalhador doméstico sem declaração de carteira - 34 34 
Conta-própria  19 6 15 
Empregador  22 5 18 
Trabalhador na produção para o próprio consumo  21 13 21 
Não-remunerado  4 2 4 
Total  10 3 9 

2004 Agrícola Não-agrícola Total 
Empregado com carteira  1 2 2 
Funcionário público estatutário  - 4 4 
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(continuação)

,

Fontes: Tabulações especiais da Pnad/IBGE de 1993 a 2004.

4.6 A equação de rendimentos

A Tabela 10 a seguir reporta-se aos diferenciais de salários, através dos quais as
ocupações agrícolas e não-agrícolas foram diferenciadas apenas e tão somente
através de uma variável dummy.

TABELA 10
DIFERENCIAIS DE SALÁRIOS PARA O TRABALHO AGRÍCOLA E NÃO-AGRÍCOLA – 2004

Fonte: Pnad/IBGE de 2004. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
Obs.: Modelo de Heckman considerando toda a população rural acima de dez anos (ocupados agrícolas e não-agrícolas, não-
ocupados, e pessoas procurando emprego).

Outros empregados sem carteira  4 4 4 
Trabalhador doméstico com carteira  - 4 4 
Trabalhador doméstico sem carteira  - 5 5 
Conta-própria  21 9 18 
Empregador  32 6 26 
Trabalhador na produção para o próprio consumo  31 - 31 
Trabalhador na construção para o próprio uso  - 12 12 
Não-remunerado  6 5 6 
Total  15 5 12 

 

Trabalhador rural (agrícola e não-agrícola) 

Faixa Etária 1 (= 1 se o indivíduo tem entre 14 e 20 anos) -27,90 
Faixa Etária 2 (= 1 se o indivíduo tem entre 21 e 35 anos) -16,89 
Faixa Etária 3 (= 1 se o indivíduo tem entre 36 e 50 anos) -4,65 
Faixa Etária 4 (= 1 se o indivíduo tem entre 51 e 60 anos) - 
   
Branca (= 1 se o indivíduo é da raça branca ou amarela) - 
Preta (= 1 se o indivíduo é da raça preta) -9,81 
Parda (= 1 se o indivíduo é da raça parda ou indígena) -9,77 
  
Norte (= 1 se o indivíduo se localiza na região N) -2,80 
Nordeste (= 1 se o indivíduo se localiza na região NE) -42,55 
Sul (= 1 se o indivíduo se localiza na região S) -5,24 
Sudeste (= 1 se o indivíduo se localiza na região SE) -20,35 
Centro-Oeste (= 1 se o indivíduo se localiza na região CO) - 
  
Educ4 (= 1 se o indivíduo tem menos de 4 anos de estudo) -40,95 
Educ10 (= 1 se o indivíduo tem entre 4 e 10 anos de estudo) -27,25 
Educ14 (= 1 se o indivíduo tem entre 11 e 14 anos de estudo) - 
Educ15 (= 1 se o indivíduo tem mais de 15 anos de estudo) 98,44 
  
Gênero (= 1 se o indivíduo é do gênero masculino) 16,27 
  
Ocup1 (= 1 se é empregado com carteira) - 
Ocup2 (= 1 se é empregado sem carteira) -27,78 
Ocup3 (= 1 se é conta-própria) -27,59 
Ocup4 (= 1 se é empregador) 59,40 
  
Tagri (= 1 se é trabalhador de ocupação agrícola) -19,94 
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Dada a faixa etária, os rendimentos são maiores para os trabalhadores em
idade mais avançada (51 a 60 anos), notabilizando-se diferenciais sucessiva-
mente maiores em relação às classes de trabalhadores mais jovens. Já em ter-
mos de cor do trabalhador, há diferenciais de salários positivos para os traba-
lhadores brancos relativamente aos pretos e pardos.

A localização geográfica também é fator que denota uma diferenciação
salarial, pontuada por rendimentos superiores no caso do Centro-Oeste. É
interessante notar que há diferenciais expressivos em relação ao Sudeste e ao
Nordeste (sobretudo), mas diferenciais curiosamente modestos na compara-
ção dos trabalhadores rurais do Centro-Oeste com os do Norte do país.

A análise de escolaridade sustenta resultados já discutidos na literatura,
em linha com remunerações superiores para os perfis mais altos de escolarida-
de. Assim, os diferenciais de salário em favor das pessoas com entre 11 e 14
anos de estudo caem quando as pessoas estudam mais, de tal forma que o
trabalhador com nível superior ganha substancialmente mais (quase o dobro)
que os que têm o ensino médio.

Também a condição de empregador mostrou-se com diferencial salarial
positivo em relação às demais categorias do tipo de ocupação (funcionário
público ou com carteira, sem carteira e conta-própria).

Por fim, observou-se que o trabalhador de ocupações agrícolas recebe
cerca de 20% a menos que o trabalhador de ocupações não-agrícolas (catego-
ria omitida). A ocupação rural não-agrícola é aquela exercida por pessoas resi-
dentes na área rural em atividades fora da agricultura, sejam elas desenvolvidas
na área rural ou na urbana. Por isso, o fato de as pessoas residirem no meio
rural não significa que exerçam suas atividades no meio rural. Logo, um pe-
dreiro, uma empregada doméstica ou até mesmo um empresário que declare
residir no meio rural pode perfeitamente trabalhar no centro urbano próximo.

Em realidade, os números da Tabela 10 representam uma boa aproxima-
ção; porém, as diferenças entre as ocupações agrícolas e não-agrícolas pedem
um maior detalhamento da análise, de modo a comparar os rendimentos e
perfis diferenciados entre os dois grupos e dentro deles.

Nesse sentido, e com maior completude, foram estimadas equações espe-
cíficas para os trabalhadores agrícolas e não-agrícolas, de modo a ser possível
comparar as duas situações bem como o impacto dos diversos perfis
socioeconômicos na ocupação e renda em cada caso.
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Para tal, utilizaram-se dois arquivos para estimar a equação de salário, um
para trabalhadores agrícolas e outro para trabalhadores não-agrícolas, nos quais
se incluem indivíduos entre 14 e 60 anos de idade.23

Na primeira amostra, constam 21.250 observações de trabalhadores ocu-
pados no setor agrícola (recebendo salário ou não) mais 9.456 indivíduos não-
ocupados e também aqueles que estavam procurando ocupação. A amostra
completa totaliza 30.706 observações. Na segunda estimação de salário para
os trabalhadores não-agrícolas, além das 7.920 observações de ocupados (rece-
bendo salário ou não) foram também incluídos os mesmos 9.456 indivíduos
da amostra anterior totalizando 17.376 pessoas.

Assim, nas duas análises, ao estimar o salário consideram-se as caracterís-
ticas de todos os residentes no meio rural, que estão ou que poderiam estar no
mercado de trabalho, tanto agrícola como não-agrícola.

Na construção das duas amostras, foi considerado como variável depen-
dente o rendimento do trabalho principal na forma de salário ou venda de pro-
dutos ou mercadorias mais os rendimentos provenientes de outros trabalhos.

A média, o desvio padrão e a descrição de cada variável usada na estima-
ção estão apresentados nas Tabelas 11 e 12.

Na abertura da Tabela 11, que reporta a média e desvio-padrão das vari-
áveis sociais utilizadas, observa-se que 64% dos trabalhadores agrícolas são do
gênero masculino e entre os trabalhadores não-agrícolas, 52%. Para os sem
ocupação apenas 23% são do gênero masculino.

Analisando a raça, para os três grupos de pessoas, praticamente 50% ou
um pouco mais se autoclassificaram como pardos em 2004.

Com relação à localização geográfica dos indivíduos, quase 50% dos tra-
balhadores exercendo ocupação agrícola e o grupo com aqueles sem ocupação
ou procurando ocupação estão localizados na região Nordeste. Entre os ocu-
pados para trabalhos não-agrícolas, 34% e 29% estão, respectivamente, nas
regiões Nordeste e Sudeste.

A população rural jovem e adulta apresenta escolaridade baixa, principal-
mente entre os trabalhadores agrícolas. Observa-se que praticamente 50% possu-
em somente até quatro anos de estudo. Entre os trabalhadores não-agrícolas, o
nível de escolaridade melhora um pouco com mais da metade dessa força de traba-
lho incluída entre quatro e dez anos de estudo ou equivalente ao primeiro grau.

23. A escolha da faixa de idade baseou-se na idade de trabalho permitida por lei. Para indivíduos entre 14 e 15 anos, o trabalho é proibido,
salvo na condição de aprendiz; contudo, a entrada no mercado de trabalho desse grupo se dá muito precocemente, sobretudo no meio rural,
onde as oportunidades de freqüentar a escola são menos numerosas em muitas regiões do país.
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TABELA 11
MÉDIA E DESVIO-PADRÃO DAS VARIÁVEIS PARA TODA A POPULAÇÃO RURAL
(14 A 60 ANOS) – 2004.

Fonte: Pnad/IBGE de 2004. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

No status domiciliar, em ambos os grupos de trabalhadores não se obser-
vam grandes diferenças. Um pouco mais de 40% dos indivíduos dos dois tipos
de mão-de-obra são considerados chefes e ao redor de 30% da PEA rural ocu-
pada (agrícola e não-agrícola) é classificada como cônjuge. No grupo de pesso-
as sem ocupação, prevalecem os cônjuges e filhos, grupo composto majoritari-
amente por mulheres.

Trabalhador 
agrícola 

Trabalhador 
não-agrícola 

Sem ocupação 
Variável Descrição das variáveis 

média desvio-
padrão 

média desvio-
padrão 

média desvio-
padrão 

Gênero =1 se é do gênero masculino 0,64 10,54 0,52 10,82 0,23 9,19 
        
Branca =1 se é da raça branca ou amarela 0,40 10,72 0,47 10,80 0,38 10,60 
Preta =1 se é da raça preta 0,04 4,53 0,05 4,51 0,05 4,74 
Parda =1 se é da raça parda ou indígena 0,56 10,88 0,49 10,82 0,57 10,80 
        
Norte =1 se o indiv está localizado na reg N 0,11 6,91 0,13 7,34 0,11 6,74 
Nordeste =1 se o indiv está localizado na reg NE 0,47 10,94 0,34 10,27 0,49 10,90 
Sudeste =1 se o indiv está localizado na reg SE 0,17 8,21 0,29 9,82 0,24 9,26 
Sul =1 se o indiv está localizado na reg S 0,19 8,55 0,17 8,17 0,11 6,83 
Coeste =1 se o indiv está localizado na reg CO 0,06 5,28 0,06 5,28 0,06 5,14 
        
Educ4 =1 se tem menos de 4 anos 0,49 10,95 0,27 9,58 0,36 10,45 
Educ10 =1 se tem entre 4 e 10 anos 0,47 10,94 0,52 10,82 0,56 10,81 
Educ14 =1 se tem entre 11 e 14 anos 0,04 4,15 0,19 8,54 0,08 5,77 
Educ15 =1 se tem mais de 15 anos 0,00 0,81 0,02 2,97 0,00 1,27 
        
Chefe =1 se é chefe 0,41 10,77 0,43 10,71 0,12 6,97 
Cônjuge =1 se é cônjuge 0,27 9,77 0,30 9,88 0,41 10,71 
Filho =1 se é filho 0,29 9,94 0,25 9,37 0,43 10,78 
Parente =1 se é outro parente 0,03 3,56 0,03 3,43 0,05 4,82 
        
Crianças =1 se tem crianças até 5 anos 0,65 10,42 0,63 10,47 0,69 10,12 
        
Faixa Etária 1 =1 se o indivíduo tem entre 14 e 20 anos 0,20 8,79 0,16 7,87 0,41 10,74 
Faixa Etária 2 =1 se o indivíduo tem entre 21 e 35 anos 0,35 10,44 0,44 10,75 0,32 10,15 
Faixa Etária 3 =1 se o indivíduo tem entre 36 e 50 anos 0,29 9,98 0,32 10,07 0,17 8,14 
Faixa Etária 4 =1 se o indivíduo tem entre 51 e 60 anos 0,16 7,94 0,08 6,01 0,10 6,58 
        
Rntraba = 1 se tinha renda não oriunda do 

trabalho 0,20 8,72 0,14 7,56 0,24 9,27 
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Dentre todos os entrevistados da pesquisa, entre a PEA rural ocupada e
aqueles que procuraram ocupação ou não (sem ocupação), perto de 65% de-
clararam que em suas residências há crianças de até cinco anos. Acredita-se
que essa variável também tem um peso na determinação dos indivíduos parti-
ciparem ou não do mercado de trabalho [Kassouf (1997)].

Com relação ao perfil etário da força de trabalho, para os trabalhadores
agrícolas e não-agrícolas a proporção de 21 a 50 anos era, respectivamente, de
64% e 76%. Como se nota, a força do trabalho agrícola possui um contingen-
te ainda bastante jovem; contudo, há também um percentual mais elevado de
indivíduos de maior idade nas vésperas da aposentadoria (faixa 4) em ativida-
des agrícolas do que em atividades não-agrícolas e sem ocupação.

Cerca de 20% da força de trabalho agrícola possui rendimentos oriundos
de fontes que não o trabalho (principal e outros). Esses rendimentos incluem
as aposentadorias e pensões. Na força de trabalho não-agrícola, 14% possuem
rendimento não oriundo do trabalho e entre as pessoas desocupadas ou procu-
rando ocupação, 24% auferem esse tipo de rendimento.

A Tabela 12 apresenta algumas características econômicas dos trabalha-
dores ocupados agrícolas e não-agrícolas.

TABELA 12
MÉDIA E DESVIO-PADRÃO DAS VARIÁVEIS – 2004.

Fonte: Pnad/IBGE de 2004. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Variável Descrição das variáveis Trabalhador 
não-agrícola 

Trabalhador 
agrícola 

 
  

média desvio-
padrão 

média desvio-
padrão 

Ocup1 =1 se é empregado com carteira 0,37 10,48 0,08 5,79 
Ocup2 =1 se é empregado sem carteira 0,34 10,28 0,18 8,47 
Ocup3 =1 se é conta-própria 0,22 8,92 0,25 9,49 
Ocup4 =1 se é empregador 0,02 2,95 0,02 2,81 
Ocup5 =1 se é sem remuneração ou 

 trab p/ próprio uso/consumo 
0,05 4,59 0,47 10,94 

      
Rend = 1 se tinha rendimento do trab 

 na semana referência 0,95 4,71 0,52 10,95 

      
Salari Salário médio do trabalho principal  409,94 11.401,98 359,12 16.103,78 
Salari2 Salário médio de todos os trabalhos 428,18 13.401,46 378,35 17.299,47 
Lsalari Logaritmo da variável salari2 5,60 20,37 5,45 19,94 
      
Horas Horas semanal do trabalho principal 39,70 325,74 35,73 367,43 
Horas2 Horas semanal de todos os trabalhos 40,57 335,86 37,08 382,21 
Lhora Salário-hora de todos os trabalhos 2,74 88,84 2,06 97,09 
Lsaho Logaritmo do salário-hora de todos os trabalhos 0,63 18,20 0,28 17,88 
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Entre as pessoas de 14 a 60 anos da força de trabalho agrícola, 53% estão
empregadas ou exercem atividades como conta-própria e 47% não têm remu-
neração ou trabalham na produção para o próprio consumo. Nesse caso, é
importante ressaltar que grande parte desse contingente é de jovens que traba-
lham auxiliando seus pais, cuja condição ocupacional é principalmente de
conta-própria.

Para os trabalhadores não-agrícolas que residem nas áreas rurais, embora
37% trabalhem com carteira assinada, 34% não possuem carteira e estão na
informalidade do mercado de trabalho. Esse grupo também cresce ao considerar
indivíduos que exercem atividades não-agrícolas na condição de conta-própria.

Dado que na força de trabalho agrícola há um número grande de pessoas
(em especial jovens) sem remuneração, diferentemente do que ocorre entre os
trabalhadores não-agrícolas, apenas 52% recebeu em setembro de 2004 al-
gum rendimento oriundo do trabalho principal.

Já ao comparar os salários de ambos os grupos de trabalhadores, os trabalha-
dores agrícolas auferem um rendimento inferior (R$ 378,35) ao dos trabalhado-
res não-agrícolas (R$ 428,18). Contudo, o número de horas trabalhadas na sema-
na por esses (40,57h) é maior que entre os trabalhadores agrícolas (37,08h).

Isto posto, os resultados econométricos estão reportados da seguinte or-
dem: a) equação medindo a participação no mercado de trabalho agrícola e
não-agrícola com toda a população rural entre 14 e 60 anos; b) equação de
salário corrigido pelo procedimento de Heckman com apenas quem recebeu
salário; c) tabela com os diferenciais de salários com base nos coeficientes esti-
mados na equação de Heckman.24

A Tabela 13 apresenta os resultados dos efeitos marginais do modelo
probit com as probabilidades de os indivíduos participarem ou não participa-
rem do mercado de trabalho agrícola e não-agrícola. Se o indivíduo recebeu
salário assume-se valor 1, e se não recebeu, 0.

Pelos resultados pode-se observar que os jovens (14 a 20 anos) têm me-
nor probabilidade de participar do mercado de trabalho (tanto agrícola como
não-agrícola) do que os mais velhos (51 a 60 anos, classe omitida).

Os indivíduos entre 21 e 50 anos, em ambos os tipos de trabalho, têm
maior probabilidade de trabalhar do que aqueles com 51 a 60 anos. Esses
números coincidem com o argumento da depreciação do fator trabalho quan-
do do avanço da idade.

24. Todas as equações (probit e Heckman) foram ponderadas pelo fator de expansão da amostra da Pnad 2004.
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TABELA 13
EFEITOS MARGINAIS DO MODELO PROBIT SOBRE A PARTICIPAÇÃO (=1) OU NÃO (=0)
NO MERCADO DE TRABALHO PELA POPULAÇÃO RURAL – PESSOAS ENTRE 14 E 60
ANOS – 2004

Fonte: Pnad/IBGE de 2004. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.
Obs.: os testes z estão entre parênteses, ao lado dos coeficientes.

Quanto à raça dos indivíduos, à procura de efeitos discriminatórios no
mercado de trabalho, os resultados se mostraram bastantes interessantes para
as duas equações propostas. Por exemplo, pretos e pardos têm maior probabi-
lidade do que os brancos de participar do mercado de trabalho agrícola. No
entanto, esses dois grupos têm menor probabilidade que os brancos de parti-
cipação no mercado de trabalho não-agrícola. Assim, pelo modelo proposto,

Não agrícola Agrícola 

Variável Efeitos Marginais Variável Efeitos Marginais 

Faixa etária 1 -0,1913*** Faixa etária 1 -0,188*** 

Faixa etária 2 0,0845*** Faixa etária 2 0,005 

Faixa etária 3 0,1644*** Faixa etária 3 0,067*** 
    
Cor Preta -0,0452** Cor Preta 0,071*** 

Cor Parda -0,0206** Cor Parda 0,032*** 
    
Norte 0,0058 Norte -0,053*** 

Nordeste -0,0403** Nordeste -0,02* 

Sudeste 0,0079 Sudeste 0,047*** 

Sul 0,0672*** Sul 0,022 
    
Educ4 -0,3123*** Educ4 0,103*** 

Educ10 -0,2047*** Educ10 0,086*** 

Educ15 0,1387** Educ15 -0,145*** 
    
Gênero 0,2487*** gênero 0,476*** 
    
Chefe 0,269*** Chefe 0,373*** 

Filho -0,0741*** Filho -0,126*** 

Parente -0,0684*** Parente -0,028 
    
Rntraba -0,1612*** Rntraba -0,121*** 
    
Crianças 0,0308*** Crianças -0,001 
    
Wald text 3.616,05*** Wald text 9.852,21*** 

Obs 17.376 Obs 30.706 
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os resultados sugerem a presença de discriminação sobre a população parda e
negra rural, reservando-lhes as ocupações agrícolas, tradicionalmente de me-
nor remuneração.

Para a localização geográfica da população rural, enquanto os indivíduos
das regiões Sudeste e Sul têm maior probabilidade do que os residentes da
região Centro-Oeste (classe omitida) de trabalhar tanto na ocupação agrícola
como na não-agrícola, os indivíduos na região Nordeste têm menor probabili-
dade de ofertar trabalho face aos moradores do Centro-Oeste. Resultados se-
melhantes também foram obtidos por Kassouf (1997) ao analisar os dados da
Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) de 1989 com indivíduos
entre 18 e 65 anos.

A inclusão do nível de instrução escolar no modelo procura captar as
exigências do mercado de trabalho via ocupações mais qualificadas. Mais uma
vez, os resultados se mostraram reveladores principalmente para a oferta da
mão-de-obra no mercado agrícola

Por exemplo, entre a ocupação não-agrícola, aumentando o nível de esco-
laridade aumenta a participação da população rural no mercado de trabalho;
já no mercado de trabalho agrícola, uma pessoa com alto nível de escolaridade
(ensino superior) tem menor probabilidade de participar do que indivíduos
com segundo grau apenas (classe omitida). Isso vem reiterar a baixa
especificidade que a mão-de-obra agrícola possui face à não-agrícola.

Quanto ao gênero, os homens têm maior probabilidade do que as mu-
lheres (categoria omitida) de participar do mercado de trabalho, agrícola como
não-agrícola. As responsabilidades domiciliares, a legislação trabalhista, a pre-
ferência dos empregadores pelos homens, a prevalência de sindicatos controla-
dos pelo público masculino e aspectos culturais encarecem o custo de ocupa-
ção das mulheres e desestimulam a inserção desse grupo no mercado de trabalho
[Pagán e Sánchez (2000)].

Os chefes de família têm maior probabilidade de trabalhar que seus côn-
juges (categoria omitida). Ao mesmo tempo, os filhos e outros parentes têm
menor probabilidade do que os cônjuges de participar e receber por algum
trabalho agrícola ou não-agrícola.

Conforme esperado, aqueles que possuem fonte de renda não provenien-
te do trabalho, como aposentadorias e pensões, têm menor probabilidade de
participar do mercado de trabalho do que aqueles que não possuem (classe
omitida). Esse efeito foi observado nas duas equações.
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E, finalmente, observou-se que pessoas que possuem crianças com até
cinco anos têm maior probabilidade de participar do mercado de trabalho
não-agrícola do que aqueles que não têm filhos. Kassouf (1997), com dados da
PNSN de 1989, analisou no recorte gênero a probabilidade de os indivíduos
das áreas rurais participarem do mercado de trabalho. Segundo seus resulta-
dos, enquanto para os homens, a presença de filhos pequenos aumenta a pro-
babilidade de participação no mercado de trabalho, para as mulheres com
filhos até 13 anos, a probabilidade de trabalhar é menor. Contudo, esse efeito
se inverte para famílias com filhos adolescentes que, segundo a autora, acabam
por assumir as tarefas domiciliares das mães permitindo que elas trabalhem
em razão do efeito substituição.

Pagán e Sanchéz (2000) analisaram o mercado de trabalho rural por gê-
nero no México com dados de 1994. Pelos resultados empíricos encontrados
os autores sugerem que com algumas políticas públicas se reduziriam as desi-
gualdades do mercado de trabalho. Por exemplo, a existência de uma política
social de subsídio para a mãe com filhos pequenos, certamente decresceria seu
salário-reserva e aumentaria sua participação na força de trabalho.

Os resultados da equação de salário para trabalho agrícola e não-agrícola
estão apresentados na Tabela 14.

O teste F que testa a hipótese de todos os coeficientes serem iguais a 0 foi
altamente significativo para as duas equações, rejeitando a hipótese. Em segundo
plano, observa-se que em ambas as equações, o inverso da razão de Mill (coeficien-
te Lambda) foi significativo a 1% indicando que o procedimento econométrico
aplicado foi eficaz em corrigir o viés de seletividade amostral. A variável dependen-
te considerada foi o logaritmo do salário hora de todos os trabalhos.

Pode-se notar que ao considerar as características de toda a população,
tanto entre os que possuem trabalho agrícola como entre os que possuem
trabalho não-agrícola, os mais jovens e adultos até 50 anos tendem a ganhar
menos que os mais velhos, cuja faixa etária (51 a 60 anos) foi omitida.

No recorte de raça, também se observou que pretos e pardos ganham
menos que os brancos tanto para o mercado agrícola como não-agrícola.

Outro resultado interessante é que ao considerar diversas características
de toda a população, conforme proposto por Heckman, tanto os trabalhadores
agrícolas como os não-agrícolas da região Centro-Oeste recebem mais que os
das outras regiões. Isso provavelmente coincide com a expansão agrícola do
Centro-Oeste, cuja demanda é por mão-de-obra melhor qualificada.
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TABELA 14
EQUAÇÃO ESTIMADA PELO PROCEDIMENTO DO HECKMAN DO LOGARITMO DO
RENDIMENTO POR HORA PARA O TRABALHO AGRÍCOLA E NÃO-AGRÍCOLA – PESSOAS
ENTRE 14 E 60 ANOS RESIDENTES NA ÁREA RURAL – 2004

Fonte: Pnad/IBGE de 2004. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente, e n.s. não-significativo a 10%.
Obs.: os testes t estão entre parênteses, ao lado dos coeficientes.

O nível de instrução também tem um grande efeito no rendimento obti-
do pelo fator trabalho. Trata-se de um impacto esperado de acordo com as
teorias de capital humano, em que um aumento no nível de instrução eleva o
rendimento salarial como constatado pelos sinais negativos nos coeficientes
das categorias até 4 anos de estudo (educ4) e entre quatro e dez anos de estu-
do (educ10), e positivo na classe de 15 ou mais anos de estudo (educ15) face
à variável omitida, equivalente ao ensino médio.

A titulo de ilustração, Kassouf (1997) calculou os retornos à escolaridade
para trabalhadores do meio urbano e rural e observou que os picos de rendi-
mentos ocorrem mais precocemente entre os do meio urbano. De fato, é nas
cidades que existem maiores incentivos para se investir em educação e os que
residem nas zonas rurais, ao se qualificarem, migram para as localidades urba-
nas buscando melhores salários.

Trabalho Não agrícola Trabalho Agrícola 
Variável Coeficiente Variável Coeficiente 

Constante 1,672*** Constante 1,451*** 
    Faixa etária 1 -0,425*** Faixa etária 1 -0,153*** 
Faixa etária 2 -0,265*** Faixa etária 2 -0,107*** 
Faixa etária 3 -0,099*** Faixa etária 3 -0,032 
    Preta -0,051 Preta -0,123*** 
Parda -0,094*** Parda -0,114*** 
    Norte -0,008 Norte -0,102*** 
Nordeste -0,417*** Nordeste -0,606*** 
Sul -0,119*** Sul -0,024 
Sudeste -0,116*** Sudeste -0,301*** 
    Educ4 -0,493*** Educ4 -0,463*** 
Educ10 -0,288*** Educ10 -0,283*** 
Educ15 0,642*** Educ15 0,886*** 
    Gênero 0,119*** Gênero 0,034 
    Ocup2 -0,328*** Ocup2 -0,327*** 
Ocup3 -0,342*** Ocup3 -0,288*** 
Ocup4 0,533*** Ocup4 0,513*** 
    Lambda -0,289*** Lambda -0,162*** 

    R2 0,358 R2 0,267 
Teste F 244,09*** Teste F 225,35*** 
Obs 7.920 Obs 11.616 
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Com relação ao gênero, os homens recebem mais do que as mulheres (cate-
goria omitida), tanto para as ocupações agrícolas como para as não-agrícolas.
Esse resultado coincide com os argumentos de Kassouf (1994) e Kassouf (1997).

Jacinto (2005) também analisou os diferenciais salariais por gênero entre
os trabalhadores da indústria avícola na região Sul do país. A partir dos dados
da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 1998, o autor assume que
nesse tipo de indústria, as mulheres, por terem maiores habilidades manuais,
teriam vantagens sobre os homens, ocorrendo aí uma inversão da discrimina-
ção salarial por gênero. Contudo, o autor não confirmou sua hipótese ao ob-
servar um salário superior para os homens, ainda que controladas as variáveis
de escolaridade, idade e tempo de ocupação.

TABELA 15
DIFERENCIAIS DE SALÁRIOS PARA O TRABALHO AGRÍCOLA E NÃO-AGRÍCOLA – PESSOAS
ENTRE 14 E 60 ANOS – 2004

Fonte: Pnad/IBGE de 2004. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes. Modelo de
Heckman.

Trabalho Não agrícola Trabalho Agrícola 
Variável Coeficiente Variável Coeficiente 

Faixa etária 1 -34,63 Faixa etária 1 -14,19 
Faixa etária 2 -23,30 Faixa etária 2 -10,16 
Faixa etária 3 -9,44 Faixa etária 3 -3,12 
Faixa etária 4 - Faixa etária 4 - 
    
Branca - Branca - 
Preta -4,98 Preta -11,59 
Parda -8,93 Parda -10,80 
    
Norte -0,80 Norte -9,72 
Nordeste -34,10 Nordeste -45,47 
Sul -11,26 Sul -2,34 
Sudeste -10,91 Sudeste -26,01 
Coeste - Coeste - 
    
Educ4 -38,93 Educ4 -37,08 
Educ10 -25,05 Educ10 -24,63 
Educ14 - Educ14 - 
Educ15 89,99 Educ15 142,51 
    
Gênero 12,59 Gênero 3,44 
    
Ocup1 - Ocup1 - 
Ocup2 -28,00 Ocup2 -27,89 
Ocup3 -28,96 Ocup3 -25,06 
Ocup4 70,33 Ocup4 67,01 
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Por fim, a Tabela 15 apresenta os diferenciais de salários para algumas caracte-
rísticas socioeconômicas, calculados a partir dos coeficientes do modelo de Heckman
anteriormente aplicado para os trabalhadores agrícolas e não-agrícolas.25

Ademais, analisando o tipo de ocupação, enquanto os trabalhadores sem
carteira de trabalho assinada e conta-própria ganham menos do que funcioná-
rios públicos ou com carteira assinada (classe omitida), os empregadores, con-
forme o esperado, ganham mais do que aqueles com carteira assinada, seja no
mercado de trabalho agrícola como no não-agrícola.

Os valores são mais uma vez analisados em função da variável omitida.
Por exemplo, os jovens entre 14 e 20 anos que recebem salário pelo trabalho
não-agrícola, recebem 34,6% a menos que os indivíduos que possuem de 51 a
60 anos (classe omitida).

Em linhas gerais, observa-se que os diferenciais de salários para os traba-
lhadores agrícolas até 50 anos são menores do que entre trabalhadores não-
agrícolas para a mesma faixa de idade com relação aos trabalhadores com 51 a
60 anos de idade.

Ao se observar os diferenciais considerando a raça dos indivíduos, os ne-
gros e pardos com trabalho não-agrícola têm diferenciais salariais menores em
relação aos brancos. Entre os trabalhadores agrícolas, como observado anteri-
ormente, existe uma oferta de trabalho maior pelos negros e pardos do que
pelos brancos; contudo, os diferenciais de salários em relação aos brancos são
superiores ao do trabalho não-agrícola, evidenciando-se novamente a discri-
minação por raça.

Quanto às regiões, ao analisar os salários dos trabalhadores agrícolas e
não-agrícolas, e corrigido o viés de seletividade amostral, pode-se observar que
os residentes na região Centro-Oeste tiveram em 2004 salários maiores do que
qualquer trabalhador do restante do país.

O maior diferencial foi observado para um trabalhador agrícola do Nordes-
te que recebe 45% a menos que seu par no Centro-Oeste. O mesmo efeito
também se observa para o trabalho não-agrícola com os trabalhadores nordesti-
nos recebendo 34% a menos do que os trabalhadores da região Centro-Oeste.

Outro ponto é a importância do grau de qualificação em termos dos
rendimentos. Claramente, se observa que os menos instruídos (com até o en-
sino fundamental completo) e sem instrução auferem menos (em torno de
38%) do que aqueles que possuem entre 11 e 14 anos de estudo; todavia,

25. A fórmula para calcular os diferenciais salariais é [exp(b) - 1]*100, onde b é o coeficiente estimado da equação de salários [Cunha (2005)].
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cumpre observar que esses diferenciais se assemelham em ambos os tipos de
atividades (agrícola e não-agrícola).

Lanjouw (1999) ao estudar a população rural do Equador com dados de
1995 encontrou para aqueles que exercem atividades não-agrícolas um percentual
no diferencial de salário de 31% a menos entre os sem instrução face aos instru-
ídos com ensino básico (categoria omitida). Para quem tem ensino superior o
valor chegou a 258% a mais. Em sua conclusão, o autor também sugere que
uma melhora no nível educacional da população rural facilitaria seu acesso às
ocupações não-agrícolas, já que aumentaria sua resposta às oportunidades de
mercado, e principalmente, incentivaria as famílias a desenvolverem empreendi-
mentos não tipicamente agrícolas, atenuando-se a pobreza.

Quanto ao gênero, os homens trabalhadores em atividades não-agrícolas
ganharam 12,59% mais do que as mulheres (categoria omitida). Lanjouw
(1999) também analisou por gênero e observou que as mulheres ganhariam
70% a menos que os homens nas ocupações não-agrícolas.

Por fim, quanto ao tipo de ocupação, olhando-se ambas atividades, os
percentuais não variam substancialmente; porém, dentro de cada recorte, tan-
to agrícola como não-agrícola, pode-se observar que os indivíduos das ocupa-
ções sem carteira e conta-própria ganham menos (de 25% a 28%) do que os
com carteira de trabalho (categoria omitida). De outra parte, os empregadores
ganham significativamente mais do que empregados formais, em torno de
70% a mais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em grandes linhas, há uma redução no número de pessoas da PEA rural ocu-
pada, tanto nas ocupações agrícolas como não-agrícolas. Até certo ponto, por
detrás desse fenômeno, encontram-se a mecanização da produção e a introdu-
ção de tecnologias poupadoras de mão-de-obra, e o aumento de uso do fator
terra (fronteira agrícola) com o maior utilização de técnicas de produção e
manejo intensivas em capital, descontando-se desses componentes o avanço
do perímetro urbano conduzido por mudanças na legislação.

Não obstante, é preciso citar que esse movimento pode ser contrabalan-
çado por aumentos no uso de mão-de-obra cuja origem se encontre no cresci-
mento do índice tecnológico da produção, como já verificado em estudos na
região do submédio São Francisco em áreas de viticultura.

Ao mesmo tempo, presencia-se uma certa estabilidade na distribuição da
PEA rural ocupada, entre ocupações agrícolas e ocupações não-agrícolas, em
que pesem claras distinções regionais. Aqui, destaca-se a grande parcela de
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ocupação agrícola situada no Nordeste, ao passo que no Sul, Sudeste e Centro-
Oeste observou-se um acréscimo generalizado da proporção de pessoas remu-
neradas em ocupações não-agrícolas.

Essa redução de tamanho da PEA rural ocupada também se traduz em
sua menor participação na população total, com perda de participação em
todas as faixas etárias. Esses movimentos convergem para tendências já
verificadas ou já consolidadas em outros países desenvolvidos ou em desenvol-
vimento de tradição ocidental.

Do prisma da remuneração dos indivíduos que participam do mercado
de trabalho rural, no caso das ocupações agrícolas, 53% das pessoas entre 14 e
60 anos estão empregadas, são empregadoras ou exercem atividades como conta-
própria e 47% não têm remuneração ou trabalham na produção para o pró-
prio consumo. Além disso, a proporção de pessoas na categoria de conta-pró-
pria é muito similar entre as ocupações agrícolas (25%) e não-agrícolas (22%),
ou seja, a informalização das ocupações no meio rural é um fenômeno signifi-
cativo e independente do tipo de ocupação.

Acerca das análises de rendimento, dois eventos prevaleceram: a vigência de
maiores remunerações médias para as categorias não-agrícolas, e a ocorrência de
melhores remunerações para empregadores, empregados com carteira, e trabalha-
dores por conta própria (apenas os agrícolas). Esses dados corroboram a ocorrência
de melhores remunerações para os detentores dos meios de produção.

No caso específico das ocupações agrícolas, para as áreas do Centro-Oeste
e Nordeste são especialmente significativos os rendimentos dos conta-própria
e dos empregados com carteira, sendo que estes últimos devem estar relaciona-
dos sobretudo à produção com maquinário em operações de larga escala.

Também é digno de nota o crescimento de aposentados e/ou pensionis-
tas integrados à PEA rural ocupada. Esse fenômeno poderia ser muito mais
forte na ausência de extensão dos benefícios previdenciários para o meio rural.
Dessa forma, evidencia-se a busca por remuneração complementar face aos
vencimentos de aposentadorias ou pensões, conquanto os dados de oferta de
trabalho mostrem que receber aposentadoria ou pensão minimize a probabili-
dade de participação no mercado de trabalho rural.

Quanto aos resultados econométricos, em geral foram identificados pa-
drões de discriminação no mercado de trabalho rural, em favor das pessoas
brancas (mais presentes no Sul e Sudeste), das ocupações não-agrícolas e das
atividades no Centro-Oeste.

Na oferta de trabalho no meio rural, os jovens provavelmente serão dis-
criminados em relação aos mais velhos, enquanto os indivíduos adultos (21 a
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50 anos) experimentam maior probabilidade de trabalhar que os indivíduos
mais velhos. Isto é, há uma dupla discriminação no mercado de trabalho rural,
contra os estratos etários superior e inferior, fato já detectado em análises simi-
lares aplicadas ao espaço urbano. Ao mesmo tempo, a diferença de remunera-
ção pró-trabalhadores mais velhos é menor nas ocupações agrícolas que nas
não-agrícolas, o que pode estar relacionado com diferentes níveis de complexi-
dade das atividades num caso e noutro.

Há também evidências de discriminação sobre as populações negra e par-
da, empurrando-as para as atividades agrícolas da PEA rural. Estas, por sua
vez, seriam preteridas pelos indivíduos melhor qualificados, ou quando as pes-
soas adquirem melhor qualificação.

Os homens e chefes de família apresentam probabilidade maior de partici-
pação no mercado de trabalho rural, comparativamente a outras categorias. Aqui,
entretanto, cabe a ressalva de que principalmente nas áreas de pequenas propri-
edades rurais não chega a ser incomum a presença de chefes de família mulheres.

Quanto à equação de salários estimada, o procedimento econométrico de
correção do viés de seletividade amostral sugere algumas conclusões.

Em primeiro lugar, as pessoas até 49 anos tendem a ganhar menos que os
mais velhos. Confirmou-se também que aumentos na escolaridade dos traba-
lhadores aumentam os rendimentos do trabalho, tanto para as ocupações agrí-
colas como para as não-agrícolas.

Entre as principais categorias de ocupação (com carteira, sem carteira,
empregador e conta-própria), há padrões e diferencias salariais marcados, com
remunerações mais modestas na ausência de vínculos trabalhistas formais, in-
dependentemente da natureza agrícola ou não-agrícola da ocupação rural.

Além disso, negros e pardos com trabalho não-agrícola têm diferenciais
salariais menores em relação aos brancos em termos da mesma comparação
para as ocupações agrícolas. Nas atividades não-agrícolas a discriminação pare-
ce menos marcada, até porque no caso agrícola ela pode relacionar-se à posse
dos meios de produção.

Em termos geográficos, tanto os trabalhadores agrícolas como os não-
agrícolas do Centro-Oeste recebem mais que os de outras regiões. Isso coinci-
de provavelmente com a demanda por uma mão-de-obra específica, dada a
produção mecanizada e em larga escala que ali tem se estabelecido. Excetuada
a comparação com o Nordeste, a ausência de um padrão de distância em rela-
ção ao Centro-Oeste sugere que os diferenciais de remuneração são afetados
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não só por condicionantes regionais, mas pelas específicas atividades agrícolas
ou não-agrícolas desenvolvidas em cada região.

Sob tal prisma, estudos que atentem para os impactos de variações
tecnológicas sobre distintas produções agropecuárias seriam também muito
bem-vindos, sobretudo porque diferentes culturas e criações animais parecem
responder diferentemente – em termos de emprego – a mudanças tecnológicas
na forma de produzir.

Frente a tais considerações, conclui-se que as políticas públicas (as de
desenvolvimento rural, por exemplo) destinadas ao trato da questão da ocupa-
ção rural precisam de um cerne universal porque são complexas e diretamente
relacionadas a outras políticas como a agrícola, a de infra-estrutura, a
previdenciária e a educacional.

Em especial a sustentabilidade do emprego rural passa por uma clara
articulação dessas políticas. Como exemplo típico, a política agrícola tem de
conter um braço de financiamento e outro – mais do que necessário – de
extensão, assistência técnica e capacitação, sobretudo do pequeno e médio
produtores agropecuários.

Trata-se de requisitos para se evitar a sub ou sobreutilização de insumos
(fertilizantes, defensivos, terra, horas de trabalho) no setor. O uso de fatores
além ou aquém do recomendado por um acompanhamento de manejo tende
a degradar as condições ambientais e/ou a reduzir a produtividade, com o
subseqüente comprometimento da atividade no médio prazo.

Ademais, a articulação dessas políticas pode e deve se beneficiar de deta-
lhes operacionais que levem em conta o fato de que no caso do setor agropecuário
as especificidades regionais – inclusive, as aqui identificadas – são condicionantes
objetivas não só da produção final como das demandas de insumos e serviços
para trás e para frente, tanto mais no caso de um país de vasto espaço geográ-
fico e sob variadas condições edafo-climáticas, como é o Brasil.

Em torno de toda essa discussão, reitera-se a urgência da realização de
um novo censo agropecuário nacional. A produção censitária de dados recen-
tes da agropecuária constitui parâmetro importante para uma análise detalha-
da do atual quadro do setor, de modo a instrumentalizar as respectivas políti-
cas públicas e a desejada articulação das mesmas em direção às condições de
fato identificadas no levantamento a campo, as quais podem ser hoje bastantes
distintas daquelas retratadas no Censo Agropecuário 1995/1996.
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ANEXO26

DEFINIÇÕES GEOGRÁFICAS: URBANO, RURAL

Obs.: A classificação das áreas urbana e rural é feita de acordo com a legislação vigente por ocasião dos Censos Demográficos.

ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE 21 A 27/09/2004 PARA PESSOAS
DE DEZ ANOS OU MAIS.

CÓDIGOS DE OCUPAÇÕES AGRÍCOLAS27

‘01101’ = ‘Arroz,_cultivo_de’

‘01102’ = ‘Milho,_cultivo_de’

‘01103’ = ‘Cereais,_cultivo_de’

‘01104’ = ‘Algodao_herbáceo,_cultivo_de’

‘01105’ = ‘Cana-de-açúcar,_cultivo_de’

‘01106’ = ‘Fumo,_cultivo_de’

‘01107’ = ‘Soja,_cultivo_de’

‘01108’ = ‘Mandioca,_cultivo_de’

‘01109’ = ‘Frutas_e_leguminosas,_cultivo_de’

‘01110’ = ‘Horticultura’

‘01111’ = ‘Flores,_cultivo_de’

‘01112’ = ‘Cítricos,_cultivo_de’

‘01113’ = ‘Café,_cultivo_de’

‘01114’ = ‘Cacau,_cultivo_de’

‘01115’ = ‘Uva,_cultivo_de’

1 Urbana - Cidade ou vila, área urbanizada. 
2 Urbana - Cidade ou vila, área não urbanizada. 
3 Urbana - Área urbana isolada. 
4 Rural - Aglomerado rural de extensão urbana. 
5 Rural - Aglomerado rural, isolado, povoado. 
6 Rural - Aglomerado rural, isolado, núcleo. 
7 Rural - Aglomerado rural, isolado, outros aglomerados. 
8 Rural – Zona rural exclusive aglomerado rural. 

 

1 Agrícola 
2 Não-agrícola 
3 Sem declaração 

 

26. Foram utilizadas as definições fornecidas pelo próprio dicionário de variáveis da Pnad.

27. Os códigos das demais ocupações são, por exclusão, definidos como ocupações não-agrícolas.
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‘01116’ = ‘Banana,_cultivo_de’

‘01117’ = ‘Abacate,_cultivo_de’

‘01118’ = ‘Atividade_agrícola_não_especificada’

‘01201’ = ‘Boi,_inclusive_para_corte,_criação_de’

‘01202’ = ‘Eqüinos,_criação_de’

‘01203’ = ‘Gado_ovino,_criação_de’’

‘01204’ = ‘Gado_suino,_criação_de’’

‘01205’ = ‘Aves,_criação_de’

‘01206’ = ‘Apicultura’

‘01207’ = ‘Sericultura’

‘01208’ = ‘Animais_domésticos,_criação_de’’

‘01209’ = ‘Criação_de_animais_não_especificados’

‘01300’ = ‘Agropecuária,_produção_mista_lavoura_e_pecuária’

‘01401’ = ‘Adubação’

‘01402’ = ‘Adestramento_de_animais,_exclusive_cães_de_guarda’

‘01500’ = ‘Animais_silvestres,_caça_de’

‘02001’ = ‘Abate_de_árvores_plantadas_e_nativas’

‘02002’     = ‘Atividade_de_serviços_ligados_com_a_silvicultura_e_exploração_vegetal’

‘05001’ = ‘Pesca_artesanal,_industrial,_marítima’

‘05002’ = ‘Aquicultura’

O PROCEDIMENTO DE HECKMAN PARA ESTIMAR A EQUAÇÃO DE SALÁRIO DA MÃO-
DE-OBRA RURAL28

A metodologia aplicada e usada para medir os determinantes sobre o salá-
rio do trabalhador da área rural (agrícola e não-agrícola) corresponde ao método
desenvolvido por James Heckman (1979). A idéia central sugere que certos
indivíduos não participam do mercado de trabalho porque seu salário de reserva
difere do salário de mercado. Neste caso, ao se determinar as taxas salariais, de
modo a evitar o viés de seletividade amostral daqueles que auferem salário, de-
vem-se incluir características dos indivíduos que não estão participando do mer-
cado de trabalho por ser o seu salário de reserva distinto do observado.

28. Baseado em Greene (2000).
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Considere-se uma equação medindo a oferta de trabalho ou equação que
descreve a seletividade amostral como sendo:

iii uwz += '* γ , zi
* é a oferta de trabalho     (1)

onde:
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*

1      se    0,

0     se    0
i i

i i
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wi = características de variáveis socioeconômicas e demográficas.

Em seguida, tem-se a equação que mede as taxas salariais como:

iii xy εβ += ' , iy  é o salário observado     (2)

onde

xi = características de variáveis socioeconômicas e demográficas.

Supondo que iu  e iε  tem distribuição normal com média zero e correla-

ção ρ  tem-se:
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Logo:

iiiii vzyEzy +>=> 00 **

iuii vx ++= αλββ λ' (4)

Assim, para produzir estimadores β consistentes através do método do
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), a variável dependente y  deve ser
estimada em função de x  e de λ  (inverso da razão de Mills).

Em termos práticos, calcula-se por máxima verossimilhança a probabili-
dade (modelo probit) de um grupo de indivíduos participarem (=1) ou não
(=0) do mercado de trabalho com base em características socioeconômicas,
demográficas, localização etc. Em seguida, estima-se por MQO considerando
somente os trabalhadores que auferiam salário, também a partir de determina-
das características socioeconômicas, demográficas e de localização dos indiví-
duos, mais a inclusão da variável λ

) , que corrige o viés de seletividade amostral
e é gerada a partir dos coeficientes estimados no modelo probit como proposto
por Heckman.



CAPÍTULO 16

CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE EMPREGOS NA INDÚSTRIA
BRASILEIRA: UMA ANÁLISE

Guilherme Vampré Homsy
Marcelo Araújo Costa

1 INTRODUÇÃO

Uma característica intrínseca ao mercado de trabalho é a constante movimen-
tação dos agentes entre diversos estados. Em face de tal comportamento, é
possível caracterizá-lo como uma composição de estados e fluxos. Os estados
referem-se às situações de ocupação, desemprego (ou desocupação) e inativi-
dade, dentro de intervalos de tempo, interligados por fluxos de trabalhadores
ao longo do tempo [Ribeiro (2001)]. Os fluxos entre estados do mercado de
trabalho referem-se aos movimentos dos trabalhadores (entre empresas, pos-
tos de trabalho e deslocamentos espaciais).

Embora a caracterização dos fluxos entre estados ocorra no âmbito da empresa,
a análise sobre a dinâmica do emprego envolve, em regra, o estudo do comporta-
mento dos grandes agregados, como taxa de ocupação, desemprego, qualidade do
vínculo empregatício e movimentos dos trabalhadores. Essa abordagem, embora
importante para o acompanhamento da conjuntura econômica, não permite captu-
rar importantes heterogeneidades do comportamento do mercado de trabalho.

A partir dos anos 1990, contudo, o estudo sobre a dinâmica do mercado
de trabalho sofre uma profunda alteração com o trabalho seminal de Davis e
Haltiwanger (1992). Os autores propuseram a substituição do uso das medidas
agregadas de estoque de ocupação e desemprego pela análise dos fluxos de cria-
ção e destruição de postos de trabalho, focando o comportamento do emprego
em cada empresa ao longo do tempo. A metodologia permitiu, entre outros
aspectos, buscar um melhor entendimento da conexão entre a dinâmica do
emprego nas empresas e o comportamento dos agregados, posto que para um
dado nível agregado de taxa de ocupação verifica-se uma miríade de padrões de
criação e destruição de empregos compatíveis. Adicionalmente, ao abordar o
mercado de trabalho via análise do fluxo de emprego, torna-se factível identificar
as restrições associadas à capacidade de realocação de recursos da economia.

O objetivo deste artigo é, inspirando-se na metodologia proposta por
Davis e Haltiwanger (1992), captar diferenças na dinâmica do mercado de
trabalho industrial brasileiro.
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2 CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE EMPREGOS

Ante a separação esquemática do mercado de trabalho entre estados e fluxos, é
conveniente mensurar mudanças nos estados de ocupação, desemprego (ou
desocupação) e inatividade em termos de empresas considerando o efeito lí-
quido da mudança no emprego para cada empresa i , agregando posterior-
mente. Davis e Haltiwanger (1992) propuseram um novo conjunto de medi-
das para captar tais mudanças nas oportunidades de emprego nos termos
considerados.

Partindo do conceito de estoque de empregados1 ( in ), os autores defini-

ram a variação líquida entre dois períodos de tempo consecutivos 1−t  e t
como:

)1( −−=∆ tiitit nnn                                                            (1)

Adicionalmente, definiram o tamanho da empresa i  no período t , itx , como

a média aritmética2 entre seus estoques de empregados nos períodos t  e 1−t :

( )

2
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 +
= −tii t

i t

nn
x                                                 (2)

Com base nesses conceitos, os autores propuseram capturar os acrésci-
mos, em percentagem, no estoque de empregados pela introdução de uma
nova medida: a taxa de criação de empregos. Essa medida agrega as variações
do emprego das empresas pertencentes a um determinado conjunto de em-

presas S  no período t , StJC . Em termos analíticos, define-se a taxa de criação
de empregos como:
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StJC                                                                 (3)

onde ( )•I  assume o valor 1 se o critério ( )•  é verdadeiro e 0 se falso. De
modo simétrico, a taxa de destruição de empregos é dada por:

1. Quantidade de empregados registrados na empresa em certo momento.

2. O uso do estoque médio entre dois períodos torna a medida simétrica para aumentos e reduções de emprego.
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A partir das medidas de criação e destruição é factível construir a taxa de
variação líquida e a taxa de realocação correspondentes. Enquanto a taxa de

variação líquida em questão, StNEG , é definida como a diferença entre as taxas

de criação e de destruição,3 a taxa de realocação em questão, StGJR, consiste na
soma das mesmas:
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Nas seções subseqüentes, fazendo uso dos conceitos definidos, serão ob-
tidas estimativas para a criação, destruição e realocação de postos de trabalho
para o emprego industrial no Brasil.

3 REVISÃO DA LITERATURA

Esta seção busca sintetizar os principais resultados internacionais de estudos
acerca de criação e destruição de postos de trabalho já realizados. No trabalho
seminal proposto por Davis e Haltiwanger (1992), os autores usaram dados
longitudinais para estudar os fatores determinantes da criação e destruição de
empregos na indústria dos Estados Unidos. Suas conclusões destacam a exis-
tência de altas taxas brutas de criação e destruição de empregos, acima de
10%, para os diversos setores de atividade industrial, controlando, ainda, pelo
tamanho, idade, localização geográfica e controle do capital.

Nessa linha de pesquisa, estudos similares foram realizados por Davis,
Haltiwanger e Schuh (1996) e Anderson e Meyer (1994) para os Estados Uni-
dos. Konings (1995) e Blanchflower e Burgess (1996), por sua vez, investiga-
ram os efeitos de criação e destruição de empregos para o caso do Reino Unido,
assim como Dolado e Gómez (1995), Díaz-Moreno e Galdón-Sánchez (2000)

3. Observe-se que a variação líquida é um indicador incompleto das mudanças no mercado de trabalho. De fato, principalmente quando
essas mudanças implicam custos de ajustamento tanto para as empresas como para os trabalhadores.
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e Ruano (2000) investigaram para o caso das indústrias espanholas. Por último,
Albaek e Sørensen (1998) replicam para as indústrias dinamarquesas.

Essas contribuições exploram dados longitudinais. Em sua maioria, o
escopo dos resultados empíricos é descritivo de relações bivariadas, desagregadas
pelas características dos estabelecimentos tais como indústria ou tamanho.
Tais trabalhos, contudo, diferem consideravelmente quanto ao grau de desa-
gregação dos dados, cobertura temporal e dimensões da amostra, sendo, por-
tanto, limitada a comparabilidade dos resultados.

Não obstante a heterogeneidade, é possível destacar alguns fatos estilizados co-
muns. Apesar de as variações líquidas raramente alcançarem valores superiores a 3% ao
ano, a realocação apresenta valores sistematicamente superiores a 12%. Os estudos
evidenciam ainda altas taxas de criação e destruição de empregos em todas as fases do
ciclo econômico. Adicionalmente, esses estudos, em regra, encontram uma dependên-
cia do tamanho e da idade4 da empresa nos níveis de realocação de empregos.5

3.1 Modelos teóricos

Um aspecto interessante da pesquisa comparada sobre os fluxos de empregos
reside no fato de os padrões de intensidade de realocação apresentarem carac-
terísticas similares em diferentes países. O estabelecimento de um padrão de
comportamento torna-se relevante, posto que permite ao pesquisador uma
melhor compreensão da questão do emprego.

Na busca dessa compreensão, a literatura teórica sobre o mercado de
trabalho afirma que, mantida a cláusula caeteris paribus, não há razões para a
expansão ou contração dos postos de trabalhos. Nesse contexto, apenas altera-
ções nas condições prevalecentes sobre a atividade econômica (choques) é que
seriam indutores das flutuações na demanda por fatores.

Os choques podem variar seus efeitos segundo a origem (demanda ou
tecnológicos) e abrangência (localizados ou agregados). Em relação à origem, a
distinção entre os choques relaciona-se também quanto à propagação de seus efei-
tos ao longo do tempo. Choques de demanda tendem a concentrar seus efeitos
(criação ou destruição de empregos) em um determinado período de tempo.

Choques tecnológicos, por sua vez, são compatíveis com fenômenos de
criação e destruição simultânea de postos de trabalho em empresas similares.

4. Se controlarmos as mudanças líquidas no número de empregados e na realocação bruta do emprego pelo tamanho da companhia,
observa-se que tais mudanças declinam com a idade crescente da empresa. Essa evidência sugere que os efeitos do ciclo de vida da
companhia desempenham um papel importante no processo de realocação de emprego. Paralelamente, ao controlar pela idade da
empresa, a mudança líquida no número de empregados enquanto a realocação bruta do emprego declina.

5. Obviamente, há outros fatores que influenciam a empresa individual a empreender a realocação. Alguns estudos, como Konings,
Lehmann e Schaffer (1996), destacam o papel da estrutura de propriedade.
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Em um primeiro momento, esses choques podem destruir postos em uma taxa
maior e, posteriormente, atuarem como indutores da criação de empregos.

Em termos teóricos, contudo, as empresas podem sempre ajustar suas
demandas por fatores de produção às condições de mercado. Entretanto, não
é certo se o processo de ajuste é instantâneo. Esse processo pode levar tempo
ou mesmo incorrer em custos significativos.

O tratamento desse fenômeno pode ser obtido via a análise de modelos
de demanda por trabalho ou, alternativamente, com base em modelos de
matching. Modelos de demanda por trabalho, de modo geral, relacionam o
processo de realocação à exposição de choques. A heterogeneidade e a intensi-
dade da realocação seriam funções de custos de ajustamentos assimétricos.
Diferentes respostas teriam origem nos custos diferenciados (diferenças
tecnológicas e/ou de mercado).

Os modelos de matching, por sua vez, assumem que força de trabalho e
empresas são heterogêneas. Cada trabalhador, por hipótese, dispõe de uma
produtividade específica para cada empresa. Analogamente, os diferentes pos-
tos de trabalho geram valor diferenciado para cada trabalhador. Nesse sentido,
o mercado de trabalho seria caracterizado pela busca do melhor matching6 do
binômio trabalhador-empresa.

Os modelos de matching podem ainda ser ampliados para incorporarem
choques tecnológicos. Nesses modelos, novas tecnologias se tornam disponí-
veis, criando, desse modo, novos postos de trabalho. Simultaneamente, outras
tecnologias tornam-se obsoletas. O efeito da destruição criadora schumpeteriana
seria o responsável pelas flutuações da realocação dos postos de trabalho. Estu-
dos nessa linha foram realizados por Caballero e Hammour (1994 e 1996).

3.2 Estudos aplicados ao Brasil

Estudos sobre os padrões de criação e destruição de empregos aplicados ao
caso brasileiro são, ainda, escassos. De fato, apenas Corseuil et alii (2002),
Pazello, Bivar e Gonzaga (2000) e Najberg, Puga e Oliveira (2000) analisam a
questão nesses moldes.

Najberg, Puga e Oliveira (2000) investigaram, usando dados da Relação
Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) a dinâmica de criação e fechamento das empresas em termos de porte,
idade, setor, região geográfica e impacto no emprego. Em termos de criação de
postos de trabalho, o crescimento do emprego nas micro e pequenas empresas
mais do que compensou a redução nas médias e grandes. Os autores sugerem

6. Uma revisão mais abrangente dos modelos de matching é realizada por Mortensen e Pissarides (1999).
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que políticas públicas que reduzam a mortalidade das unidades de menor
porte devem ter um impacto na geração e manutenção do emprego.

Pazello, Bivar e Gonzaga (2000), usando dados da Pesquisa Industrial Anual
(PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), encontram re-
sultados distintos. Os autores investigam quais são as indústrias responsáveis
pela maior parte dos empregos criados e destruídos na indústria brasileira e
quais são as empresas que oferecem os postos de melhor qualidade e concluem
que, apesar de as pequenas empresas apresentarem maiores taxas de criação e
destruição de emprego, a taxa de criação líquida nas pequenas empresas não é
significativamente superior à verificada nas grandes empresas. Adicionalmente,
a estabilidade das relações de trabalho não varia com o porte da empresa.

Finalmente, Corseuil et alii (2002), usando dados do Cadastro Central
de Empresas (Cempre) do IBGE para a economia como um todo, concluem
na mesma direção de Najberg, Puga e Oliveira (2000). Empresas de menor
porte produzem uma contribuição maior para a geração de postos de trabalho.

4 RESULTADOS

Uma severa restrição à aplicação da metodologia reside na existência de bases de
dados que disponham da captura de informações sobre as mudanças nos estados dos
trabalhadores (requer-se, no mínimo, informações sobre movimentos para dentro e
para fora da ocupação no mercado formal) ao nível da empresa. Igualmente, a base
de dados deve conter, ainda, informações sobre a entrada/saída de empresas.7

No Brasil, as bases que permitem a realização da metodologia proposta
são o Cempre, a PIA e a Rais, registro administrativo de preenchimento obri-
gatório gerenciado MTE que consiste em uma das principais fontes de infor-
mações sobre o mercado de trabalho formal.8

No presente estudo, decidiu-se trabalhar com dados de empresas industri-
ais extraídas da Rais9 no período 1996-2002. Para efeito de cortes, considera-
ram-se a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) a dois dígitos,
as categorias de natureza jurídica (classificação de 1995) e os dados referentes a
empregados de cada empresa. Considerando-se o caráter do presente estudo, o
primeiro corte a ser mencionado refere-se às classes Cnae das empresas presentes

7. De fato, um dos mecanismos mais importantes dos deslocamentos dos trabalhadores reside na expansão/retração de empregos derivada
do movimento de nascimento e falência de empresas.

8. As informações presentes permitem que os dados divulgados sejam fracionados em nível de município, classe de atividade econômica
e ocupação. Adicionalmente, contém o estoque (número de empregos) por gênero, faixa etária, grau de instrução, faixa de rendimento,
rendimento médio e massa salarial, segundo esses cortes.

9. Uma vantagem da Rais é a indexação de trabalhadores na amostra através do PIS/Pasep de cada trabalhador, evitando assim a dupla
contagem no cálculo da rotatividade e a movimentação de empregados entre empresas e dentro das empresas.
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nas bases em questão: foram selecionadas apenas empresas com classes Cnae a
dois dígitos entre 10 e 37 em todos os anos do período 1996-2002, as quais
correspondem exatamente às classes das atividades industriais.

Considerando-se o escopo empresarial e não-público a que se propõe o presen-
te estudo, foram selecionadas apenas empresas cujas categorias de natureza jurídica
se encontram entre as listadas no Quadro A.1 (no Anexo) em todos os anos do
referido período. Finalmente, optou-se por considerarem-se apenas as empresas para
as quais, em todos os anos do período considerado (1996-2002), os dados referentes
ao número de empregados encontravam-se disponíveis e eram não-nulos.10

A partir dos conceitos apresentados, é possível analisar a criação/destrui-
ção de empregos para o setor privado industrial brasileiro. Partindo-se de in-
formações contidas na Rais,11 no período 1996-2002, foram obtidas medidas
de criação, destruição e realocação por setores de atividade.

Em média, as taxas de criação (JC) foram de 8,9%, enquanto as de des-
truição (JD) situaram-se em 8,2%, resultando em uma taxa de variação líqui-
da de 0,7% e em uma taxa de realocação de 17,1%. Os valores dessas variá-
veis, para cada um dos anos do período, encontram-se expostas na Tabela 1.

TABELA 1
MEDIDAS DE CRIAÇÃO, DESTRUIÇÃO, VARIAÇÃO LÍQUIDA E REALOCAÇÃO DA INDÚSTRIA

Fontes: PIA/IBGE, Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio(MDIC)
e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Em relação à criação de empregos, os anos de 1997 e 2000 apresentam as
mais altas taxas de criação para o período. Analogamente, no tocante à des-
truição de empregos, os anos de 1998 e 1999 destacam-se como aqueles com
as mais elevadas taxas de destruição de empregos. O resultado é compatível
com a evolução da taxa de variação real do PIB industrial calculado pelo IBGE.

10. Esse último corte foi utilizado como marco separador entre observações censuradas e não-censuradas. Enquanto as observações
presentes até e não após o momento do corte foram classificadas como censuradas, as presentes até e após o momento do corte foram
classificadas como não-censuradas. Enquanto resultavam 412.284 empresas antes de o corte ser realizado, após sua realização elas
resultaram em 79.462.

11. A princípio, a Rais reporta informações de todos os estabelecimentos nacionais e, ao contrário do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), inclui todos os vínculos empregatícios (estatutários, celetistas, temporários e avulsos). Não obstante, um con-
junto significativo de empresas reporta a ausência de quaisquer vínculos empregatícios. Uma razão para tal ocorrência reside no fato de
as informações contidas no documento permitirem observar o cumprimento da legislação trabalhista, criando incentivos para a sua não
declaração por parte das empresas que estejam em desacordo com a legislação.

Medidas de Criação, Destruição, Variação Líquida e Realocação da Indústria (%) Ano 
JC JD NEG GJR 

Variação PIB Industrial 
(% a.a.) 

1997 10,3 7,6 2,6 17,9 4,65 
1998 8,3 11,1 -2,8 19,4 -1,03 
1999 6,8 10,0 -3,2 16,8 -2,22 
2000 10,1 6,6 3,5 16,7 4,81 
2001 9,5 6,1 3,5 15,6 -0,50 
2002 8,3 7,8 0,5 16,0 2,57 
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Não obstante os valores agregados de criação, destruição e realocação para
a indústria, a desagregação das medidas por setores de atividade é essencial
para a compreensão dos resultados. Choques econômicos afetam os diversos
setores de atividade da economia de forma diferenciada. No caso da indústria,
diferentes padrões tecnológicos e distintos arranjos entre capital e trabalho
compõem o quadro que acentua a heterogeneidade de resposta a tais choques.
As Tabelas A.1, A.2, A.3 e A.4 do Anexo contêm, respectivamente, as taxas de
criação de empregos, destruição de empregos, variação líquida e realocação,
segundo essas classes.

Os setores de extração e refino de petróleo e fabricação de outros equipa-
mentos de transporte12 se destacam por possuírem as mais elevadas taxas anu-
ais de criação de emprego. Em sentido inverso, os setores de fumo e de extra-
ção de minerais metálicos apresentaram as menores taxas de expansão. Em
relação à destruição de empregos, os setores com os maiores índices foram os
de refino de petróleo e os de fabricação de máquinas para escritório e equipa-
mentos de informática, cabendo aos setores de extração de petróleo, reciclagem
e equipamentos de precisão as menores taxas.

Em termos da conjugação dos efeitos de criação e destruição, o setor de
extração de petróleo surge como o maior responsável pela criação líquida de
empregos, enquanto o setor de fabricação de fumo destruiu empregos de for-
ma líquida no período.

Controlando pelo tamanho, os resultados alcançados replicam o padrão
identificado em estudos internacionais, ou seja, empresas de maior porte apre-
sentam menores taxas de criação e destruição de emprego do que aquelas apre-
sentadas pelas empresas menores.

Adicionalmente, verifica-se uma fraca correlação entre as taxas de cresci-
mento do emprego e os níveis de remuneração. Novamente, a separação por
porte de empresas permite identificar que essa relação é mais clara para as
empresas de maior porte, sugerindo que a demanda por trabalho por parte
dessas empresas tenha viés em pró do trabalho qualificado.

A evidência descritiva apresentada nesta seção aponta para a
heterogeneidade das relações de criação e destruição de empregos. Não obstante,
os resultados não são definitivos, posto que apenas são capazes de capturar
relações bivariadas. Nosso próximo passo consiste em valorar os efeitos da cri-
ação e destruição de empregos em um contexto multivariado.

12. Essa classificação é composta por três subgrupos: embarcações, veículos ferroviários e aeronaves. No que tange ao setor ferroviário,
o forte crescimento no período analisado reflete a reestruturação do setor em função da privatização. De fato, após a desestatização do
setor (1996-1998), melhorias significativas foram efetuadas nas malhas como conseqüência dos investimentos em linhas e na infra-
estrutura. Entre 1997 e 2003, o volume de cargas transportadas aumentou em 20% e a parcela do transporte ferroviário no total dos
serviços de transporte no Brasil cresceu de 19% para 21%.
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4.1 Determinantes do emprego

A análise descritiva realizada na seção anterior é ilustrativa sobre o modo como
os diversos setores reagem em termos da criação e destruição de empregos.
Não obstante, é insuficiente para o entendimento de relações explicativas so-
bre mudanças nos níveis de emprego.

Costanzi (2004) enfatiza que as sucessivas transformações às quais esteve
sujeita a economia brasileira nas últimas décadas (abertura comercial, estabili-
zação monetária, redução da participação do Estado e alteração do seu papel)
acabaram por influenciar o mercado de trabalho brasileiro e, conseqüente-
mente, a evolução e a estrutura do emprego no Brasil.

Entre as principais mudanças, destaca-se o crescimento da taxa de de-
semprego ao longo da década de 1990. Esse fato estilizado reforça per se a
necessidade de melhor compreensão dos nexos contidos no mercado de traba-
lho com vistas a aprimorar políticas públicas de geração de emprego e renda.

Entre as principais razões explicativas, encontra-se o papel desempenhado
pela abertura comercial. De fato, a supressão dos diversos instrumentos de pro-
moção industrial e comercial em vigor na década de 1980 contribuiu para cor-
rigir as distorções na alocação dos recursos do país e permitiram que o Brasil
exercesse seu potencial de vantagens comparativas [(De Negri e Freitas (2004)].

Nesse contexto, setores competitivos internacionalmente confirmaram
sua inserção como fornecedores em complexos internacionais, trabalhando com
escalas mínimas eficientes para o setor. Esses setores foram capazes de manter
elevados coeficientes de exportação, ao mesmo tempo em que preservaram o
mercado interno (baixos coeficientes de penetração). Com efeito, De Negri
(2003) encontrou indícios de correlação positiva entre o crescimento da pro-
dutividade total dos fatores (PTF) e o fato de a empresa ser exportadora.13

Adicionalmente, o processo de liberalização comercial, por seus impactos
diferenciados por indústria, afetou o emprego e os salários interindustriais.
Dois resultados da teoria de comércio internacional são fundamentais para se
entender os efeitos da abertura comercial sobre o comportamento do mercado
de trabalho: o Teorema de Heckscher-Ohlin e o Teorema de Stolper-Samuelson.

O primeiro afirma que, dadas a tecnologia e as preferências, cada país
exporta o bem mais intensivo em seu fator abundante. Assim, países com
elevadas dotações no fator trabalho devem se especializar na produção de bens
intensivos em mão-de-obra. Com base nesse arcabouço teórico, Krueger (1983)

13. Como enfatizado no trabalho de De Negri (2003), a operação em escalas próxima da escala ótima permite alcançar índices de
crescimento da PTF superiores aos obtidos pelas empresas não-exportadoras.
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apud Arbache e Corseuil (2001), argumenta que a liberalização comercial de
países em desenvolvimento deve elevar o emprego nos setores intensivos em
mão-de-obra.

O Teorema de Stolper-Samuelson, por sua vez, afirma que aumentos dos
preços de um bem acarretam aumento na remuneração real do fator utilizado
intensivamente em sua produção e uma redução na remuneração real do outro
fator de produção. Desse modo, a abertura comercial, ao induzir a convergên-
cia dos preços domésticos aos internacionais, causa um forte impacto sobre os
preços relativos dos fatores de produção.

É ainda possível estabelecer uma sofisticação do modelo, conjugando mer-
cado de trabalho e comércio internacional, ao segregar o fator trabalho entre
trabalho qualificado e trabalho não-qualificado. Nesse contexto, os retornos do
fator trabalho podem ser afetados de forma diversa pelo comércio internacional.

No caso de países em desenvolvimento, abundantes em mão-de-obra não-
qualificada, esses resultados sugerem que a abertura comercial levaria a um
aumento da demanda por mão-de-obra não-qualificada. Conseqüentemente,
por Stolper-Samuelson, observar-se-ia um aumento da remuneração real da
mão-de-obra não-qualificada vis-à-vis a mão-de-obra mais qualificada. Entre-
tanto, estudos empíricos não fornecem suporte aos resultados esperados.

Diante da aparente dicotomia entre teórico e empírico, novos modelos
foram propostos objetivando especificações mais aderentes aos resultados
empíricos. Arbache e Corseuil (2001) realizam uma resenha dos principais
trabalhos inovadores e, entre outros, destacam os trabalhos de Davis (1996) e
Wood (1999).

Com efeito, Davis (1996) sugere que as diferenças nas dotações relativas,
em termos globais, são tão significativas que não permitem a equalização dos
preços dos fatores. Desse modo, a abundância relativa do fator deve ser toma-
da não em relação à economia global, mas em termos de um limitado conjun-
to de países com dotações de fatores similares [ver Arbache e Corseuil (2001)].

Wood (1999), por sua vez, partindo de marco teórico similar, sugere que a
entrada de países como China, Índia, Bangladesh, Paquistão e Indonésia no
mercado mundial de bens de elevado conteúdo de trabalho não-qualificado em
meados dos anos 1980 teve importante impacto na explicação do aumento da
desigualdade nos países de renda média, particularmente os latino-americanos.

O aumento da oferta de bens intensivos em mão-de-obra não-qualificada
alterou a estrutura de oferta de bens no mercado mundial, reduzindo os preços
e o retorno dos fatores envolvidos na produção de bens intensivos em mão-de-
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obra. Como conseqüência, esses países teriam sido pressionados a mudar a es-
trutura de produção em busca de vantagem comparativa na produção de bens
com conteúdo de trabalho de qualificação intermediária, resultando no aumen-
to da demanda desses trabalhadores e no crescimento da dispersão de salários.

4.2 Análise econométrica

Apesar do esforço realizado na subseção anterior, buscando identificar relações
que possam contribuir para os determinantes da criação e destruição de em-
pregos, as especificações econométricas estimadas são empíricas. Esse aspecto
per se coloca a necessidade de investigações futuras que permitam justificar os
parâmetros estimados.

Em nossa abordagem empírica, as taxas de variação líquida expostas ante-
riormente são agregadas sob a forma de cross-section. Para tanto, considerou-se
a média entre as taxas obtidas a cada ano por cada empresa ao longo do perío-
do 1997-2002. Em outras palavras, para cada empresa  construiu-se uma
média das taxas na forma:

10
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onde 19970 =t  e 2002=ft .

A discussão realizada na subseção anterior acerca dos efeitos da abertura
comercial sobre a criação e destruição de empregos coloca a questão da carac-
terística exportadora como uma possível fonte de explicações para o desempe-
nho de geração relativa de empregos na indústria. Nesse sentido, optou-se por
incluir dados produzidos pela Secex14 referentes a 1997. Analogamente, fo-
ram introduzidas medidas relativas ao tempo de estudo do trabalhador (em
anos) como proxy de uma medida de trabalho qualificado.

Adicionalmente, o modelo estimado inclui uma proxy de rotatividade dos
trabalhadores (tempo médio de permanência na empresa, em meses), assim
como uma medida do custo médio da mão-de-obra (remuneração média do
trabalhador, em salários mínimos). Finalmente, como medida do porte da em-
presa, incluiu-se o seu tamanho. Dessa forma, aplicou-se o seguinte modelo:

14. Uma vez que os dados utilizados produzidos pela Secex possuem caráter censitário, para as empresas que não se encontravam na base
em questão no ano de 1997 pôde-se simplesmente atribuir o valor zero para as suas exportações para esse ano.
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onde 79462=N  e:

( )ii xg 971 ln= ;

( )ii médiaidadeg 972  ln= ;

( )ii médiaoremuneraçãg 973  ln= ;

( )ii médiotempog 974  ln= ;

( )ii médioestudog 975  ln= ; e

 
97i6i exportaçãodummy g = .

Cabe, ainda, destacar que a decisão acerca da criação ou destruição de
empregos é uma decisão da empresa. A alocação, em cada empresa, entre cri-
ação e destruição de empregos depende da sinalização do comportamento do
mercado. A escolha, entre os diferentes estágios, dependerá do lucro marginal
intertemporal nos diferentes estágios.

Nesse sentido, as empresas que criam empregos podem diferir daquelas
que mantêm ou mesmo reduzem os postos de trabalho por questões não-
observáveis. Essa omissão de variáveis pode causar viés às estimativas do mode-
lo.15 Em face dessas condicionantes, o modelo foi estimado com correção de
Heckman (1979).16

Na Tabela 2 são apresentadas nossas estimativas. A primeira coluna de
dados apresenta os valores estimados não considerando o viés de seleção, en-
quanto a terceira coluna de dados reporta as estimativas considerando-se os
efeitos de correção por viés de seleção.

O primeiro resultado a ser destacado é a alta significância da inversa de
Mills. Com relação às estimativas do modelo corrigido, destaque-se a relação

inversa entre o porte da empresa  ( )( )97ln x  e a taxa de crescimento do emprego.

15. Adicionalmente, a seleção realizada para a construção da amostra pode induzir a novos problemas de viés.

16. Para controle do viés de seleção em questão, utilizou-se a variável 97x .
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TABELA 2
ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO MODELO (8)
ANTERIORMENTE E POSTERIORMENTE À CORREÇÃO DE HECKMAN (1979)

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
*, ** e *** representam níveis de significância de 10%, 5% e 1%,  respectivamente.

Adicionalmente, o logaritmo neperiano da variável estudo médio apre-
senta-se como positivo, fornecendo indícios em pró do trabalho qualificado.
Outrossim, esse efeito parece ser confirmado pelo componente da remunera-
ção média. O resultado positivo representa mais um indício em pró do traba-
lho qualificado. Em outros termos, os setores que estariam apresentando mai-
ores taxas de crescimento do emprego seriam aqueles que oferecem maiores
remunerações. Esses setores, por sua vez, tendem a apresentar maior intensi-
dade em trabalho qualificado.

5 CONCLUSÃO

Inspirando-se na metodologia proposta por Davis e Haltiwanger (1992), o
presente artigo se propôs a captar diferenças na dinâmica do mercado de tra-
balho industrial brasileiro.

Entre as principais conclusões, baseadas em nossa análise multivariada,
está a não-rejeição da hipótese de que empresas de menor porte tendem a
apresentar uma participação maior no crescimento do emprego, em linha,
portanto, com o encontrado por Najberg, Puga e Oliveira (2000) e Corseuil et
alii (2002). Adicionalmente, obteve-se evidência em pró do trabalho qualifi-
cado como um fator determinante para a criação de empregos.

Cabe ressaltar que o resultado não é definitivo. Novas investigações, se-
jam para a elaboração de um modelo teórico que justifique os parâmetros
estimados, sejam pela incorporação de especificações econométricas em pai-
nel, surgem como etapas futuras a se realizar.

Anterior à Correção de Heckman Posterior à Correção de Heckman 
Variável 

Coeficiente Desvio Padrão Coeficiente Desvio Padrão 

Constante 0,435*** 0,01 0,684*** 0,028 
ln (X97)  -0,029*** < 0,001 -0,033*** 0,001 
ln (idade média97)  -0,020*** 0,003 -0,018*** 0,004 
ln (remuneração média97) 0,017*** 0,001 0,017*** 0,001 
ln (tempo médio97)  -0,087*** 0,001 -0,087*** 0,001 
ln (estudo médio97)  0,004*** 0,001 0,004** 0,002 
Exportação97 0,050*** 0,002 0,041*** 0,003 
Inversa de Mills   -0,326*** 0,033 
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ANEXO

QUADRO A.1
CATEGORIAS DE NATUREZA JURÍDICA UTILIZADAS NO PRESENTE ESTUDO

Fonte: IBGE. Elaboração própria a partir dos dados obtidos na fonte.

Categoria Descrição 

2046 Sociedade anônima de capital aberto com controle privado 

2054 Sociedade anônima de capital fechado 

2062 Sociedade por quotas de responsabilidade limitada 

2070 Sociedade em nome coletivo 

2089 Sociedade em comandita simples 

2097 Sociedade em comandita por ações 

2100 Sociedade de capital e indústria 

2119 Sociedade civil com fins lucrativos 

2127 Sociedade em conta de participação 

2135 Firma mercantil individual 

2143 Cooperativa 

2151 Consórcio de empresas 

2160 Grupo de sociedade 

2178 Filial, sucursal ou agência de empresa sediada no exterior 
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TABELA A.1
TAXAS DE CRIAÇÃO DE EMPREGOS NA INDÚSTRIA – 1997-2002
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
       Extração de carvão mineral 17,4 7,6 13,0 15,8 4,4 0,4 
       Extração de petróleo e 
serviços correlatos 

12,3 27,9 10,2 15,2 26,4 13,1 

       Extração de minerais 
metálicos 

3,4 3,2 1,8 4,3 3,1 7,7 

       Extração de minerais não-
metálicos 10,0 8,3 6,3 7,4 8,1 6,7 

       Produtos alimentícios e 
bebidas 

8,5 6,7 5,9 9,3 12,7 14,0 

       Produtos do fumo 5,5 2,1 2,5 4,3 1,2 11,1 
       Produtos têxteis 7,0 9,6 5,9 8,1 7,7 7,6 
       Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios 13,3 10,2 10,9 11,4 8,8 9,4 

       Artigos de couros, artigos de 
viagem e calçados 

14,0 7,8 11,0 11,8 10,7 8,5 

       Produtos de madeira 13,8 9,6 9,4 10,5 6,9 7,3 
       Celulose, papel e produtos de 
papel 

5,7 6,6 6,7 6,9 7,7 3,9 

       Edição, impressão e 
reprodução de gravações 

8,3 6,2 5,1 7,7 7,9 5,0 

       Coque e refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e 
álcool 

5,3 4,7 3,0 4,8 11,9 37,3 

       Produtos químicos 9,5 4,9 5,5 7,8 9,7 5,6 
       Artigos de borracha e 
plástico 9,3 7,4 5,8 10,1 8,0 6,4 

       Produtos de minerais não-
metálicos 

11,7 9,4 5,9 7,7 7,2 6,0 

       Metalurgia básica 9,1 5,5 13,4 7,5 6,4 4,2 
       Produtos de metal – 
exclusive máquinas e 
equipamentos 

11,8 9,0 6,1 8,5 9,8 6,7 

       Máquinas e equipamentos 6,6 5,4 3,6 8,1 7,8 7,6 
       Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática 

14,4 8,9 7,4 16,1 9,8 5,2 

       Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos 

10,3 8,9 3,4 7,0 15,2 6,5 

       Material eletrônico e de 
aparelhos de comunicações 

8,6 7,2 5,7 14,2 15,1 5,6 

       Equipamentos de precisão, 
automação industrial e 
relógios 

8,0 4,9 5,4 27,6 11,1 6,2 

       Veículos automotores, 
reboques e carrocerias 

8,9 6,0 2,6 6,2 6,1 6,0 

       Outros equipamentos de 
transporte 

10,1 15,3 12,9 13,7 18,5 10,3 

       Móveis e indústrias diversas 14,3 9,2 8,0 10,2 8,0 8,6 
       Reciclagem 19,8 12,6 5,8 9,8 6,9 6,0 

 



506 Tecnologia, Exportação e Emprego

TABELA A.2
TAXAS DE DESTRUIÇÃO DE EMPREGOS NA INDÚSTRIA – 1997-2002
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
       Extração de carvão mineral 6,0 15,9 7,1 7,9 0,9 13,4 
       Extração de petróleo e 
serviços correlatos 

5,1 4,5 9,8 7,8 2,0 4,4 

       Extração de minerais 
metálicos 

7,8 13,1 10,9 3,3 2,0 2,4 

       Extração de minerais não-
metálicos 7,5 7,7 9,6 7,2 9,0 7,4 

       Produtos alimentícios e 
bebidas 

10,4 12,4 9,9 7,0 6,4 5,9 

       Produtos do fumo 4,3 11,6 13,6 10,8 9,9 4,1 
       Produtos têxteis 8,6 12,3 7,7 3,9 5,4 6,3 
       Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios 9,1 10,7 8,0 7,4 7,8 11,0 

       Artigos de couros, artigos de 
viagem e calçados 

6,7 10,3 6,5 3,8 5,8 6,9 

       Produtos de madeira 7,7 8,6 8,2 5,6 9,5 9,2 
       Celulose, papel e produtos de 
papel 

6,2 8,3 6,1 7,0 4,5 7,7 

       Edição, impressão e 
reprodução de gravações 

5,9 6,7 8,8 5,9 6,7 8,8 

       Coque e refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e 
álcool 

15,0 39,7 26,4 15,0 6,4 3,6 

       Produtos químicos 6,3 8,5 5,7 5,6 6,8 7,2 
       Artigos de borracha e 
plástico 6,4 9,9 7,8 4,9 4,7 7,6 

       Produtos de minerais não-
metálicos 

6,1 7,6 8,2 5,3 8,4 8,1 

       Metalurgia básica 8,1 7,4 8,9 12,2 3,0 5,5 
       Produtos de metal – 
exclusive máquinas e 
equipamentos 

6,7 7,3 9,8 7,0 6,2 9,5 

       Máquinas e equipamentos 8,9 10,7 11,6 4,4 4,8 6,1 
       Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática 

9,1 18,4 12,3 4,3 11,6 12,6 

       Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos 

7,8 6,9 9,5 10,0 6,1 12,5 

       Material eletrônico e de 
aparelhos de comunicações 

9,7 17,7 17,4 11,4 6,1 19,0 

       Equipamentos de precisão, 
automação industrial e 
relógios 

7,4 7,0 7,1 3,3 4,0 4,5 

       Veículos automotores, 
reboques e carrocerias 

5,1 7,3 14,6 4,2 5,7 6,5 

       Outros equipamentos de 
transporte 

15,4 18,3 10,8 4,5 5,3 5,8 

       Móveis e indústrias diversas 5,3 8,5 9,1 6,0 7,9 8,7 
       Reciclagem 3,3 2,1 5,1 3,3 6,6 4,7 
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TABELA A.3
TAXAS DE VARIAÇÃO LÍQUIDA NA INDÚSTRIA – 1997-2002
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
       Extração de carvão mineral 11,4 -8,3 5,9 7,9 3,5 –13,0 
       Extração de petróleo e 
serviços correlatos 

7,2 23,3 0,5 7,4 24,5 8,7 

       Extração de minerais 
metálicos 

-4,4 -9,9 -9,1 1,0 1,1 5,3 

       Extração de minerais não-
metálicos 2,5 0,6 -3,3 0,2 -0,8 -0,8 

       Produtos alimentícios e 
bebidas 

-1,9 -5,7 -4,0 2,3 6,3 8,1 

       Produtos do fumo 1,2 -9,5 –11,1 -6,5 -8,7 7,0 
       Produtos têxteis -1,7 -2,7 -1,8 4,3 2,4 1,3 
       Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios 4,3 -0,5 3,0 4,1 1,0 -1,6 

       Artigos de couros, artigos de 
viagem e calçados 

7,3 -2,6 4,5 8,0 4,9 1,6 

       Produtos de madeira 6,0 1,0 1,2 4,9 -2,6 -1,9 
       Celulose, papel e produtos de 
papel 

-0,4 -1,7 0,5 -0,1 3,2 -3,8 

       Edição, impressão e 
reprodução de gravações 

2,4 -0,5 -3,7 1,8 1,2 -3,8 

       Coque e refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e 
álcool 

-9,6 –35,1 –23,5 –10,3 5,4 33,7 

       Produtos químicos 3,2 -3,7 -0,2 2,2 2,9 -1,6 
       Artigos de borracha e 
plástico 2,9 -2,5 -2,0 5,2 3,2 -1,1 

       Produtos de minerais não-
metálicos 

5,6 1,8 -2,3 2,4 -1,2 -2,2 

       Metalurgia básica 1,0 -1,9 4,5 -4,6 3,4 -1,3 
       Produtos de metal – 
exclusive máquinas e 
equipamentos 

5,1 1,7 -3,8 1,5 3,6 -2,8 

       Máquinas e equipamentos -2,3 -5,3 -7,9 3,6 3,0 1,4 
       Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática 

5,3 -9,5 -4,9 11,8 -1,8 -7,4 

       Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos 

2,6 2,0 -6,1 -3,0 9,1 -5,9 

       Material eletrônico e de 
aparelhos de comunicações 

-1,1 –10,6 –11,6 2,9 9,0 –13,4 

       Equipamentos de precisão, 
automação industrial e 
relógios 

0,6 -2,1 -1,7 24,3 7,1 1,7 

       Veículos automotores, 
reboques e carrocerias 

3,8 -1,2 –12,1 2,0 0,3 -0,4 

       Outros equipamentos de 
transporte 

-5,3 -3,0 2,1 9,2 13,2 4,5 

       Móveis e indústrias diversas 9,0 0,7 -1,1 4,2 0,1 -0,2 
       Reciclagem 16,5 10,5 0,7 6,6 0,3 1,3 
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TABELA A.4
TAXAS DE REALOCAÇÃO NA INDÚSTRIA – 1997-2002
[em %]

Fontes: PIA/IBGE, Secex/MDIC e Rais/MTE. Elaboração: Ipea e autores a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Extração de carvão mineral 23,4 23,5 20,1 23,7 5,3 13,8 

Extração de petróleo e 
serviços correlatos 17,4 32,4 20,0 23,1 28,4 17,4 

Extração de minerais 
metálicos 

11,1 16,3 12,7 7,6 5,1 10,1 

Extração de minerais não-
metálicos 

17,5 16,1 15,9 14,6 17,1 14,1 

Produtos alimentícios e 
bebidas 18,8 19,2 15,9 16,2 19,1 19,8 

Produtos do fumo 9,8 13,7 16,2 15,0 11,1 15,2 

Produtos têxteis 15,6 21,9 13,6 12,0 13,1 13,9 

Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios 

22,4 20,9 18,9 18,8 16,6 20,5 

Artigos de couros, artigos de 
viagem e calçados 20,6 18,1 17,6 15,6 16,5 15,3 

Produtos de madeira 21,5 18,2 17,6 16,0 16,4 16,5 

Celulose, papel e produtos 
de papel 11,9 14,9 12,8 13,9 12,2 11,7 

Edição, impressão e 
reprodução de gravações 

14,2 13,0 13,9 13,6 14,6 13,8 

Coque e refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e 
álcool 

20,3 44,4 29,4 19,8 18,3 40,9 

Produtos químicos 15,8 13,4 11,2 13,4 16,6 12,9 

Artigos de borracha e 
plástico 

15,7 17,2 13,6 15,0 12,7 14,0 

Produtos de minerais não-
metálicos 

17,9 17,0 14,2 13,0 15,7 14,1 

Metalurgia básica 17,2 12,9 22,3 19,7 9,5 9,7 

Produtos de metal – 
exclusive máquinas e 
equipamentos 

18,4 16,3 15,9 15,6 16,0 16,3 

Máquinas e equipamentos 15,5 16,1 15,2 12,5 12,7 13,7 

Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática 23,5 27,2 19,7 20,4 21,5 17,8 

Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos 

18,1 15,8 12,9 17,0 21,3 19,0 

Material eletrônico e de 
aparelhos de comunicações 

18,4 24,9 23,1 25,6 21,2 24,6 

Equipamentos de precisão, 
automação industrial e 
relógios 

15,4 11,9 12,5 30,9 15,2 10,7 

Veículos automotores, 
reboques e carrocerias 

14,0 13,3 17,2 10,5 11,8 12,5 

Outros equipamentos de 
transporte 

25,6 33,5 23,6 18,1 23,8 16,2 

Móveis e indústrias diversas 19,6 17,7 17,0 16,2 15,9 17,3 

Reciclagem 23,1 14,7 10,8 13,1 13,5 10,7 

 





CAPÍTULO 17

PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACIDADE INVENTIVA NO BRASIL: UM
PANORAMA A PARTIR DAS BASES DE DADOS DA CAPES E DO INPI

Adriano Ricardo Baessa

1 INTRODUÇÃO

O capitalismo é guiado pela inovação tecnológica. É assim porque, os capitalistas
perseguem o lucro e uma inovação de produto ou processo deve aumentar o retor-
no dos fatores utilizados na produção (trabalho, recursos naturais e capital). Para
que as nações se aproveitem mais dessa lógica, não apenas os empreendedores
devem ser inovadores, é necessário que todo um aparato institucional dê sustenta-
ção a esse ambiente inovador. Nesse sentido, fatores como recursos humanos
especializados em pesquisa e desenvolvimento (P&D), garantias eficientes de pro-
priedade intelectual e articulações da esfera produtiva com a acadêmica são itens
que devem fazer parte de uma nova agenda visando aprimorar o Sistema Nacional
de Inovação (SNI). Uma análise dos recursos humanos altamente capacitados na
academia, aptos a inventar, e de como eles ajudam na interação das novas idéias
sistematizadas pela ciência com os novos produtos e processos criados é importan-
te etapa na monitoração do SNI. A partir daí caberia também indagar se as insti-
tuições – universidades, governo e empresas – estão suficientemente entrosadas e
preparadas para perseguir o caminho da inovação.

Do ponto de vista técnico, o presente trabalho aproveita-se de uma gran-
de janela de oportunidade. Faz pouco tempo, começaram a ser descobertas as
vantagens de se fazerem análises político-econômicas por meio da fusão de
bases de dados. O governo brasileiro possui extensas bases, porém, algumas
são de uso restrito das instituições que as criaram ou são aplicadas somente a
estudos específicos, ligados às causas que originaram essas bases. Não se de-
senvolveu ainda no país uma cultura de cruzamento sistemático de bases, mesmo
porque são muitas as contingências políticas, burocráticas e orçamentárias. De
Negri e Salerno (2005) contribuíram muito para uma mudança de rumo,
com uma coletânea de artigos que diagnosticam certas peculiaridades da ino-
vação no Brasil, utilizando um grande agregado de informações do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE); do Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC); do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão (MPOG); e sobretudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE); e do Banco Central do Brasil (Bacen).
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O empreendimento que aqui se inaugura de forma embrionária aprovei-
ta o exemplo e dá mais um passo nessa direção, mediante a integração de duas
importantes bases de dados. Sua intenção é traçar um panorama inédito da
capacidade inventiva, medida por depósitos de patentes, dos recursos huma-
nos altamente capacitados pela academia brasileira nos programas de pós-gra-
duação da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), ligada ao Ministério da Educação (MEC), e, a partir desse diagnóstico,
sugerir algumas políticas públicas.

2 METODOLOGIA

Este trabalho só foi possível graças à comunicação entre duas bases de dados: a
base dos titulados na pós-graduação stricto sensu de 1996 a 2003, coordenada pela
Capes, com a base do registro de patentes do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), para todo o seu período de funcionamento. Embora o instituto
tenha sido fundado em 1970, sua base abrange informações datadas de anos ante-
riores sobre propriedade intelectual e se estende até abril de 2005, época em que
ela foi disponibilizada. Essa comunicação entre as duas bases se deu porque ambas
identificam o Cadastro de Pessoa Física (CPF), dos indivíduos. Tanto a Capes os
tem para os seus titulados, quanto o INPI para os seu inventores.

2.1 Caracterização da base da Capes

A base da Capes tem como unidade básica as titulações, assim a mera conta-
gem dos seus registros admite mais de uma titulação para um mesmo titulado
no período 1996-2003: 182.639 titulações para 170.179 titulados. A Tabela
1 mostra um resumo das titulações da base.

TABELA 1
TOTAL DE TITULAÇÕES EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA CAPES, POR ANO E
NÍVEL DE TITULAÇÃO – 1996-2003

Fontes: Capes e CNPq (2005). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

A identificação dos titulados se fez graças ao CPF constante na base e ao
refinamento e conferência dessas informações conduzida pelo Conselho Naci-

Ano Mestrado Profissional Doutorado Total 

1996 10.492 - 2.985 13.477 
1997 11.967 - 3.629 15.596 
1998 12.736 - 3.951 16.687 
1999 15.252 55 4.862 20.169 
2000 18.087 238 5.342 23.667 
2001 19.661 359 6.033 26.053 
2002 23.391 986 6.893 31.270 
2003 25.974 1.652 8.094 35.720 
Total 137.560 3.290 41.789 182.639 
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onal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Optou-se ainda
por considerar apenas a titulação mais recente dos pós-graduados, mantendo-
se todas as características desta em detrimento das anteriores. Logo, para um
titulado com mestrado em 1997 e doutorado em 2002, apenas o doutorado
de 2002 é trabalhado aqui. Do total de titulados analisados, interessa ainda
separá-los por nível de titulação (mestrado, mestrado profissionalizante e dou-
torado) e pela área do programa de pós-graduação da Capes.1

2.2 Caracterização da base do INPI

Se o governo quer desenvolver o SNI brasileiro, ele deve valorizar as proprieda-
des intelectuais e, conseqüentemente, considerar o INPI em mais alta conta.
Além do grande déficit de recursos humanos especializados, outra dificuldade
desse instituto, no sentido de se institucionalizar efetivamente, são as deficiênci-
as de processamento dos seus próprios dados. Apesar dos recentes esforços para
se reverter esse quadro, sua base de dados preserva detalhes dos processos de
propriedade intelectual avaliados e em avaliação, sem muitos mecanismos de
sistematização dessas informações de modo a permitir um diagnóstico mais agre-
gado. A Tabela 2 ilustra bem essa dificuldade. Nela é possível identificar diferen-
tes valores para os depósitos de patentes no INPI para um mesmo ano, ainda
que todos os meios de difusão ali referenciados utilizem a mesma fonte primária:
o próprio INPI. A referência ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) diz
respeito aos dados do INPI repassados ao MCT para uma publicação sobre
indicadores de ciência e tecnologia, INPI (2005a) é a base aqui utilizada e INPI
(2005b) são os retornos a consultas sobre depósitos de patentes no site do INPI.
A utilização de qualquer um desses dados sem apreciação e revisão do INPI
incorre, sim, em problemas que, espera-se, poderão ser corrigidos em estudos
futuros com dados mais confiáveis. No entanto, não podemos nos furtar a utili-
zar a base de que dispomos, pois acreditamos que o seu uso deve contribuir para
a relevância dos próprios dados e do aprimoramento dos seus mecanismos de
difusão e estudos. A maior ressalva a ser feita é para os valores de 2003 e 2004,
que, certamente, estão incorretos para todos os meios de difusão expostos. O
decréscimo apontado nas tendências de depósitos dificilmente teria ocorrido.

Uma vez cruzadas as bases e identificadas as patentes com a participação de
inventores titulados na pós-graduação, interessa observar as seguintes variáveis:
natureza da patente (patente de invenção - PI, modelo de utilidade - MU,
certificado de adição - CA, modelo industrial - MI e desenho industrial - DI,
sobretudo as três primeiras), áreas do conhecimento em que a patente se encaixa
– utilizando-se a classificação internacional de patentes da Organização Mundi-
al de Propriedade Intelectual [Ompi (1999)], dos subdomínios tecnológicos do

1. Para detalhamento do tratamento das áreas, observar o Anexo A.
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Observatoire des Sciences et des Techniques [OST (2002, p. 346)], e dos gru-
pos de alta tecnologia utilizados pelo Escritório Europeu de Estatística [Eurostat
(2006)] – e natureza jurídica do titular (aquele que tem a propriedade da paten-
te.2 A natureza da patente dá o grau de inovação que ela representa. A patente de
invenção é a inovação mais radical e o certificado de adição é um aperfeiçoamen-
to de uma invenção, podendo a ela ser adicionado por seu titular. O modelo de
utilidade é também uma inovação incremental e o desenho industrial diz res-
peito ao registro da nova forma plástica de um objeto. O modelo industrial não
existe mais na legislação de propriedade intelectual vigente, mas a base contem-
pla também essa modalidade, dado o seu longo período de abrangência.

TABELA 2
DEPÓSITO DE PATENTES NO INPI, SEGUNDO DIFERENTES MEIOS DE DIFUSÃO – 1990-2004

Fontes: INPI (2005a), INPI (2005b) e MCT (2004, p. 95). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos
nas fontes.

As áreas do conhecimento para o qual se aplica uma patente têm sua
referência na Ompi, em sua classificação internacional. No entanto, seus agre-
gados em seção, subseção e classe não são muito operacionais. Assim, tanto o
OST quanto o Trilateral Offices (entidade que agrega os principais escritórios
de propriedade intelectual do mundo – o americano, o europeu e o japonês)
propuseram novos agrupamentos. O OST reagrupa as subclasses em 30
subdomínios tecnológicos que permitem visualizar patentes de biotecnologia
e de semicondutores, entre outros. O Trilateral Offices criou um agrupamento
de patentes de alta tecnologia, muito utilizado por ele em seus relatórios anu-

2. Para um melhor detalhamento sobre o tratamento da base no que tange à área do conhecimento da patente, ver Anexo B.

Ano MCT INPI (2005a) INPI (2005b) 

1990 12.744 12.639 12.750 
1991 11.891 11.740 11.821 
1992 10.909 10.649 10.589 
1993 12.639 12.233 11.860 
1994 13.362 12.740 11.575 
1995 15.839 15.855 13.939 
1996 17.916 17.989 15.990 
1997 20.354 21.323 19.167 
1998 21.526 20.571 18.997 
1999 23.877 23.612 20.966 
2000 24.117 24.076 20.627 
2001 23.620 23.984 20.354 
2002 23.995 22.686 18.616 
2003 24.753 16.815 18.466 
2004 21.742 6.374 9.720 
Total 279.284 253.286 235.437 
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ais [ver Trilateral Offices (2005)], pelo Eurostat [ver Frank (2004)] e pela
Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD (1994)].

Um ponto importante da metodologia aqui adotada, comparativamente
com outros estudos de patentes a partir das bases do INPI, é que muitos deles
trabalharam apenas com o primeiro titular e com a primeira classificação das
patentes [ver Albuquerque, Baessa e Silva (2005)]. Nas bases disponíveis, o
que freqüentemente tem-se feito é, caso uma patente venha discriminando
uma diversidade de titulares e classificações, pegar o primeiro da lista. Porém,
uma patente pode ter mais de um titular, bem como se encaixar em mais de
uma classificação, e em conversas com técnicos do INPI, foi alertado que não
existe qualquer hierarquia de importância de um titular para outro, ou de uma
classificação para outra, dadas as disposições na lista. Assim, sempre se
contabilizarão todos os titulares e todas as classificações para uma patente.
Os procedimentos para tanto estão ilustrados no Anexo C.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A discussão em torno da relação universidade-empresa tem tido forte impulso
nos últimos anos no Brasil. A universidade brasileira, sobretudo a pública, se
destaca pela excelência na produção de novos conhecimentos científicos e pos-
sui, sem dúvida, um grande potencial de inovações tecnológicas, podendo
agregar valor à produção industrial. Porém, muitos dos incentivos apregoados
para o desenvolvimento da relação universidade-empresa têm um apelo de
curto prazo, são focados numa relação umbilical “visível” e juridicamente bem
determinada por acordos e convênios entre as partes. É um passo importante
mas ainda falta muito para se dizer que estes acordos fazem parte de um pro-
jeto nacional de longo prazo em ciência e tecnologia.

A universidade brasileira é fundamentada no trinômio ensino, pesquisa e
extensão. O ensino, conforme sua própria definição, consiste em repassar co-
nhecimento; a pesquisa gera novos conhecimentos e alimenta um ensino de
qualidade e de vanguarda; e a extensão constrói os laços mais estreitos com a
sociedade. A relação universidade-empresa é assumida, quase que automatica-
mente, como uma relação de extensão: um projeto tópico bem definido que
alimenta a pesquisa e direciona o ensino. No longo prazo, porém, com um
planejamento estratégico e a reiterada ocorrência de projetos e pesquisas volta-
dos para o desenvolvimento de inovações, deve-se relevar mais o papel do en-
sino, dado que o recurso humano voltado para a P&D é de longa maturação,
e uma capacidade inventiva, que absorva o conhecimento científico de ponta e
o aplique às inovações de produtos e processos, requer, cada vez mais, titulações
acadêmicas – mestrados e doutorados.
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É fundamental, quando se trata de inovar, saber de antemão quais são
as áreas do conhecimento acadêmico que mais produzem recursos humanos
com inventividade. A Tabela 3 ilustra essa situação para os titulados na Ca-
pes de 1996 a 2003 pelas áreas de conhecimento dos seus programas de
pós-graduação. Para o que se propõe esta pesquisa, era de se esperar que a
grande área que encabeça a lista fosse a de engenharia – afinal, engenharia
significa a “aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos
recursos da natureza em benefício do ser humano” [Houaiss e Villar (2001,
p. 1.149)]. Assim, 40,4% dos titulados de 1996 a 2003, com alguma pa-
tente no INPI, são titulados em alguma área de engenharia. Em segundo
lugar vêm as ciências exatas e da terra, com 15,2%, fortemente puxadas pela
química, com 64,4% sobre esses 15,2% – essa é a maior contribuição de
uma área para uma grande área do conhecimento. Em terceiro estão as ciên-
cias da saúde, com 13,3%; em quarto, ciências agrárias, com 8,3%; em
quinto, ciências sociais aplicadas, com 7,3%; em sexto, ciências biológicas,
com 6,1%; em sétimo, ciências humanas, com 3%; e em oitavo, lingüística,
letras e artes, com 0,9%.

A Tabela 4 dispõe os depósitos no INPI, segundo as suas naturezas,
dos inventores titulados, para os titulares exclusivamente não-residentes,
os residentes e o total. – Doravante deve-se dicernir corretamente os termos
titulados (da pós-graduação) e titulares (da propriedade das patentes). Os
primeiros são sempre indivíduos e os segundos podem ser também empresas
ou outras instituições. – No caso dos residentes, pode haver parceria destes
com não-residentes. Num primeiro momento, pode-se dizer que os inven-
tores titulados não se distanciam tanto do padrão tecnológico se compara-
dos com o total da base. Vê-se que 67% dos depósitos totais são de paten-
tes de invenção, uma natureza que apresenta mais conteúdo tecnológico
do que as demais, enquanto nos depósitos dos titulados esse percentual é
de 65%. No entanto, se separarmos os titulares exclusivamente não-resi-
dentes e os residentes, verificamos que quase 80% das patentes de inven-
ção depositadas são de não-residentes. Do total de depósitos de não-resi-
dentes, 92% são patentes de invenção, enquanto para os residentes estas
são 34%, sendo inclusive superadas pelos modelos de utilidade, 37%, que
constituem uma inovação incremental. Esses números são indicadores de
que a maior utilização de inventores titulados na pós-graduação por titu-
lares residentes pode incrementar a capacidade inventiva destes, medida
por depósitos de patentes. Essa afirmação encontra uma melhor ilustração
no Gráfico 1, que dá a especialização em patentes de invenção dos titula-
dos e dos titulares residentes e não-residentes. Vê-se claramente que para
os residentes alcançarem performances iguais às dos não-residentes, os ti-
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tulados devem ser mais bem aproveitados por estarem, na média, com uma
performance intermediária. Além disso, a tabela também mostra que das
2.045 patentes dos titulados, 748, ou 37%, são anteriores ao período em
que os pós-graduados inventores se titularam, de 1996 a 2003. Uma in-
terpretação para isso é que tanto a ciência alimenta a inovação tecnológica
quanto o contrário. Um ambiente inovador menos científico e mais
empiricista também pode levantar questões para a academia resolver. Boa
parte dos inventores dessas 748 patentes podem ter buscado na vivência
acadêmica respostas rigorosas para problemas de suas experiências anterio-
res e, com isso, também alimentaram a capacidade científica com novas
questões vindas da sociedade.

Se a Tabela 4 sugere que inventores titulados são importantes para o esforço
de inovação, o foco nas áreas dos cursos e das patentes indica onde se devem
concentrar esforços. Como já foram observadas as áreas do conhecimento das
titulações dos pós-graduados inventores, agora devemos nos  voltar para as áreas
do conhecimento das 1.793 patentes desses titulados com mais conteúdo
tecnológico (patentes de invenção, modelos de utilidade e certificados de adi-
ção). Observando-se a Tabela D.1 (Anexo D), sob a ótica da classificação do
OST, os quatro principais subdomínios tecnológicos dessas patentes são: enge-
nharia médica (11%), consumo das famílias (10%), análise-mensuração-con-
trole (9%) e materiais-metalurgia (4%). Já sob a ótica dos grupos de alta tecnologia
do Trilateral Offices (TO), percebe-se a predominância dos grupos
microorganismos e engenharia genética (35%), tecnologia de comunicação (27%)
e computadores e equipamentos de automação (24%).

Para se observar o grau de institucionalidade dessas patentes a atenção
deve ser direcionada para os titulares. Se essas patentes de inventores titula-
dos tiverem maior proporção de titulares pessoas jurídicas (empresas, uni-
versidades, institutos de pesquisas) do que de pessoas físicas (indivíduos),
significa que há um grau maior de institucionalização na apropriação e no
apoio ao tipo de inovação que elas representam. Entre as 1.793 patentes de
titulados, 881 tiveram a participação de titulares pessoas jurídicas, 903 ti-
veram a participação de titulares pessoas físicas e 159 tiveram a participação
de titulares não-identificados, alguns estrangeiros. Retirando-se as repeti-
ções de um mesmo titular para mais de uma patente, o total de patentes de
titulados foi alcançado por 266 pessoas jurídicas (21%) e 1.026 pessoas
físicas (79%). A distorção provocada pela ocorrência de vários titulares em
uma mesma patente é devidamente pesada (ver Anexo C) na Tabela 5. Vê-se
aí um equilíbrio de participações: 48% das patentes têm a contribuição de
indivíduos, enquanto 46% têm a participação de titulares pessoas jurídicas.
Observa-se também que a institucionalização beneficia mais a inovação radi-
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cal, pois a razão entre pessoas jurídicas e pessoas físicas é de 1,3 (713,6 para
549,9) na geração de patentes de invenção, enquanto, para modelos de utili-
dade, essa relação é de 0,36 (112,5 para 311,9). Tais evidências reforçam o
argumento de Penrose (1973) de que a elevada participação de indivíduos no
esforço de patenteamento de um país indica subdesenvolvimento. Mesmo
porque se está associando esforço de patenteamento com outro indicador de
desenvolvimento, que é a alta escolaridade dos envolvidos, e complementa-se
dessa forma a conclusão de que a

(...) ampliação da participação relativa das patentes de pessoas jurídicas [que utilizam
recursos humanos altamente capacitados pela academia] elevaria o conteúdo
tecnológico das patentes, uma vez que a participação relativa das patentes de inven-
ção cresceria em relação às de modelos de utilidade [Albuquerque, Baessa e Silva
(2005, p. 6-11)].

Os contrastes das Tabelas D.2 e D.3 (Anexo D) apontam mais conclu-
sões para os papéis das pessoas jurídicas e dos indivíduos pelas suas áreas de
produção tecnológica. Vê-se, na Tabela D.2, que os titulares pessoas jurídicas
aproveitam mais os inventores titulados para a produção de patentes em áreas
mais tradicionais, como análise-mensuração-controle e materiais-metalurgia,
seguidas de engenharia médica e farmácia-cosméticos. Já observando-se os gru-
pos de alta tecnologia, que representam 8% das patentes de pessoas jurídicas,
vê-se a intensa contribuição da participação de titulados para a concentração
numa área que exige extensos conhecimentos científicos e de vanguarda:
microorganismos e engenharia genética (42%). A Tabela D.3 mostra que para
pessoas físicas há uma maior concentração por área do que a ocorrida com as
pessoas jurídicas. Os titulares indivíduos são mais especializados em engenha-
ria médica e em consumo das famílias. O mais curioso diz respeito às patentes
de alta tecnologia. Em princípio, para serem desenvolvidas, estas requereriam
uma estrutura mais complexa do que aquela que os indivíduos, isoladamente,
sem o auxílio de instituições, teriam à sua disposição. Mesmo assim os indiví-
duos conseguem produzir o equivalente a 70% da produção de alta tecnologia
das pessoas jurídicas. Note-se que aqueles ultrapassam estas em números ab-
solutos, na produção de patentes de aviação e de computadores e equipamen-
tos de automação. Tais indicadores reforçariam o  baixo grau de
institucionalidade do esforço empreendido por esses inventores nessas áreas.
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TABELA 3
PÓS-GRADUADOS COM PATENTES (PI, MU, CA, MI E DI)

(continua)

Área D M P Total % Área D M P Total % 

Engenharias 217 326 9 552 40,4 Ciências Agrárias 54 58 0 113 8,3 

Engenharia Mecânica 60 75 3 138 25,0
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

16 21 - 37 32,7 

Engenharia Elétrica 40 82 1 123 22,3 Agronomia 15 13 - 28 24,8 
Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica 43 49 - 92 16,7 Engenharia Agrícola 7 10 - 17 15,0 

Engenharia Química 20 25 - 45 8,2 Medicina Veterinária 8 4 - 12 10,6 

Engenharia Civil 12 24 3 39 7,1 Zootecnia 5 3 - 8 7,1 

Engenharia de Produção 12 18 1 31 5,6
Recursos Florestais e 
Engenharia Florestal 

2 2 - 4 3,5 

Engenharia de Minas 7 12 - 19 3,4 Aqüicultura 1 1 - 2 1,8 

Engenharia Nuclear 8 7 - 15 2,7 Ciência de Alimentos - 2 - 2 1,8 

Engenharia Naval e Oceânica 2 9 - 11 2,0 Ciência do Solo - - - 1 0,9 

Engenharia Aeroespacial 3 7 - 10 1,8 Engenharia de Alimentos - 1 - 1 0,9 

Polímeros, Aplicações 4 5 - 9 1,6 Patologia Animal - 1 - 1 0,9 

Engenharia Sanitária 2 6 - 8 1,4 Ciências Sociais Aplicadas 19 70 11 100 7,3 

Engenharia Biomédica 2 2 1 5 0,9 Administração 2 28 9 39 39,0 

Engenharia de Transportes 1 3 - 4 0,7 Arquitetura e Urbanismo 11 15 - 26 26,0 

Estruturas - 2 - 2 0,4 Comunicação 5 6 - 11 11,0 

Processos Bioquímicos 1 - - 1 0,2 Direito - 8 - 8 8,0 

Ciências Exatas e da Terra 139 68 1 208 15,2 Economia 1 3 2 6 6,0 

Química 98 36 - 134 64,4 Desenho Industrial - 5 - 5 5,0 

Física 24 8 - 32 15,4 Ciência da Informação - 3 - 3 3,0 

Ciência da Computação 4 14 1 19 9,1 Administração de Empresas - 1 - 1 1,0 

Geologia 7 4 - 11 5,3 Serviço Social - 1 - 1 1,0 

Física Atômica e Molecular 2 - - 2 1,0 Ciências Biológicas 59 25 0 84 6,1 

Geofísica 1 1 - 2 1,0 Bioquímica 22 3 - 25 29,8 

Matemática 1 1 - 2 1,0 Microbiologia 10 5 - 15 17,9 

Geociências 1 - - 1 0,5 Farmacologia Geral 3 3 - 6 7,1 

Geografia Física 1 - - 1 0,5 Ecologia 4 1 - 5 6,0 

Meteorologia - 1 - 1 0,5 Genética 4 1 - 5 6,0 

Oceanografia Biológica - 1 - 1 0,5 Farmacologia 1 4 - 5 6,0 

Probabilidade e Estatística - 1 - 1 0,5 Zoologia 3 1 - 4 4,8 

Química Orgânica - 1 - 1 0,5 Botânica 2 1 - 3 3,6 

Ciências da Saúde 103 74 4 181 13,3 Morfologia 2 1 - 3 3,6 

Odontologia 24 13 3 40 22,1 Biologia Geral 1 2 - 3 3,6 

Cirurgia 17 10 - 27 14,9 Fisiologia 1 1 - 2 2,4 

Clínica Médica 9 11 1 21 11,6 Parasitologia 1 1 - 2 2,4 

Farmácia 6 8 - 14 7,7 Anatomia 1 - - 1 1,2 

Saúde Coletiva 7 6 - 13 7,2 Botânica Aplicada 1 - - 1 1,2 

Enfermagem 5 6 - 11 6,1 Histologia 1 - - 1 1,2 

Medicina 4 5 - 9 5,0 Imunologia 1 - - 1 1,2 

Educação Física 2 7 - 9 5,0 Toxicologia 1 - - 1 1,2 

Cardiologia 4 - - 4 2,2 Biofísica - 1 - 1 1,2 

Clínica Odontológica 4 - - 4 2,2 Ciências Humanas 15 26 0 41 3,0 
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(continuação)

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor,
(D - doutorado, M - mestrado e P - mestrado profissionalizante).

TABELA 4
PATENTES DE INVENTORES TITULADOS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
CAPES E DE TITULARES RESIDENTES E DOS EXCLUSIVAMENTE NÃO-RESIDENTES,
DEPOSITADAS NO INPI POR NATUREZA DAS PATENTES – 1996-2003

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Natureza < 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 > 2003 Total 
Inventores titulados 

Patentes de invenção 443 96 85 81 97 122 130 178 99 8 1.339 
Modelo de utilidade 206 26 38 39 31 29 29 26 19 1 444 
Desenho industrial 30 6 5 9 6 11 23 19 24 35 168 
Modelo industrial 69 - - - - - - - - - 69 
Certificado de adição - - - - 1 3 1 2 2 1 10 
Não-informada - - 1 9 5 - - - - - 15 
Subtotal 748 128 129 138 140 165 183 225 144 45 2.045 

Titulares exclusivamente não-residentes 
Patentes de invenção 60.598 10.247 13.334 13.161 14.544 14.219 13.504 11.590 7.156 949 159.302 
Modelo de utilidade 525 59 78 74 69 86 88 56 51 9 1.095 
Desenho industrial 1.284 675 808 557 641 871 852 851 957 1.286 8.782 
Modelo industrial 2.802 31 - - - - - - - - 2.833 
Certificado de adição - 1 5 5 9 7 8 4 6 6 51 
Não-informada 9 18 26 359 166 3 2 2 - - 585 
Subtotal 65.218 11.031 14.251 14.156 15.429 15.186 14.454 12.503 8.170 2.250 172.648 

Titulares residentes 
Patentes de invenção 20.840 2.533 2.654 2.281 2.759 3.098 3.363 3.483 2.200 296 43.507 
Modelo de utilidade 23.656 2.888 2.911 2.405 3.164 3.091 3.276 3.265 2.377 284 47.317 
Desenho industrial 3.373 1.469 1.468 999 1.939 2.623 2.799 3.339 3.972 4.010 25.991 
Modelo industrial 8.712 67 1 - - - - - - - 8.780 
Certificado de adição - - 29 63 60 69 79 90 96 50 536 
Não-informada 4 1 9 667 261 9 13 6 - - 970 
Subtotal 56.585 6.958 7.072 6.415 8.183 8.890 9.530 10.183 8.645 4.640 127.101 

Total 
Patentes de invenção 81.438 12.780 15.988 15.442 17.303 17.317 16.867 15.073 9.356 1.245 202.809 
Modelo de utilidade 24.181 2.947 2.989 2.479 3.233 3.177 3.364 3.321 2.428 293 48.412 
Desenho industrial 4.657 2.144 2.276 1.556 2.580 3.494 3.651 4.190 4.929 5.296 34.773 
Modelo industrial 11.514 98 1 - - - - - - - 11.613 
Certificado de adição - 1 34 68 69 76 87 94 102 56 587 
Não-informada 13 19 35 1.026 427 12 15 8 - - 1.555 
Total 121.803 17.989 21.323 20.571 23.612 24.076 23.984 22.686 16.815 6.890 299.749 

 

Área D M P Total % Área D M P Total % 

Ginecologia e Obstetrícia 4 - - 4 2,2 Educação 6 9 - 15 36,6 
Anatomia Patológica e Patologia 
Clínica 

3 1 - 4 2,2 Psicologia 2 8 - 10 24,4 

Materiais Odontológicos 3 - - 3 1,7 Sociologia 3 3 - 6 14,6 

Ortopedia 3 - - 3 1,7 História 3 1 - 4 9,8 
Fonoaudiologia - 3 - 3 1,7 Filosofia 1 3 - 4 9,8 

Pneumologia 2 - - 2 1,1 Geografia - 1 - 1 2,4 
Doenças Infecciosas e Parasitárias 1 1 - 2 1,1 Política Internacional - 1 - 1 2,4 

Endocrinologia 1 - - 1 0,6 Lingüística, Letras e Artes 3 9 0 12 0,9 
Enfermagem de Saúde Pública 1 - - 1 0,6 Artes - 6 - 6 50,0 

Periodontia 1 - - 1 0,6 Letras 1 3 - 4 33,3 
Psiquiatria 1 - - 1 0,6 Lingüística 2 - - 2 16,7 

Radiologia Médica 1 - - 1 0,6 Outros - 1 4 5 0,4 
Nutrição - 1 - 1 0,6 Não classificado 21 40 9 70 5,1 

Odontopediatria - 1 - 1 0,6 Total 630 697 38 1366 100,0 
Pediatria - 1 - 1 0,6 % total 46 51 3 100 - 
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GRÁFICO 1
ESPECIALIZAÇÃO EM DEPÓSITOS DE PATENTES DE INVENÇÃO ENTRE INVENTORES
TITULADOS NA PÓS-GRADUAÇÃO, TITULARES EXCLUSIVAMENTE NÃO-RESIDENTES E
TITULARES RESIDENTES, POR ANO

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: O eixo vertical reflete a especialização em patentes de invenção sobre o total de depósitos no INPI (patentes de
invenção, modelos de utilidade, certificados de adição e desenhos industriais), dos atores especificados sobre esta mesma
razão para o total da base.

TABELA 5
PATENTES, DE INVENTORES TITULADOS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
CAPES DEPOSITADAS NO INPI POR NATUREZA DA PATENTE E NATUREZA JURÍDICA DO
TITULAR – 1996-2003

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.
a CA significa certificado de adição; MU, modelo de utilidade e PI, patente de invenção.b NJ significa natureza jurídica; PF,
pessoa física; e PJ, pessoa jurídica, n.d. = não-disponível.

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

<1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 >2003 Total

Titulares exclusivamente não residentes Titulados Titulares residentes

Patentea NJb < 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
PF - - - - 1,0 2,0 - - 2,0 - 5,0 CA 
PJ - - - - - 1,0 1,0 2,0  1,0 5,0 

n.d. 9,3 2,0 0,8 - 1,0 2,8 1,5 1,0 1,2  19,6 
PF 128,7 15,0 29,6 29,0 24,5 25,2 24,5 18,7 15,8 1,0 311,9 MU 
PJ 68,0 9,0 7,7 10,0 5,5 1,0 3,0 6,3 2,0  112,5 

n.d. 31,8 6,3 6,0 0,5 2,8 7,1 7,2 7,6 5,3 1,0 75,5 
PF 203,7 54,4 40,2 37,0 50,6 40,8 53,3 46,9 20,2 3,0 549,9 PI 
PJ 207,5 35,4 38,9 43,5 43,6 74,2 69,6 123,5 73,5 4,0 713,6 

n.d. 41,1 8,3 6,7 0,5 3,8 9,9 8,7 8,6 6,5 1,0 95,0 
PF 332,4 69,4 69,8 66,0 76,1 67,9 77,8 65,6 38,0 4,0 866,8 Total 
PJ 275,5 44,4 46,5 53,5 49,1 76,2 73,6 131,8 75,5 5,0 831,1 

Total  - 649 122 123 120 129 154 160 206 120 10 1793 
n.d. 6,3 6,8 5,5 0,4 2,9 6,4 5,4 4,2 5,4 10,0 5,3 
PF 51,2 56,9 56,7 55,0 59,0 44,1 48,6 31,8 31,7 40,0 48,3 % 
PJ 42,4 36,4 37,8 44,6 38,1 49,4 46,0 64,0 62,9 50,0 46,4 
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4 CONCLUSÕES

Os seguintes fatos estilizados concluem o trabalho:

a) A deficiência de institucionalização do sistema de inovação brasileiro já
aparece nas dificuldades enfrentadas pelo INPI para gerar informação
pertinente ao diagnóstico do nível tecnológico do país por meio de esta-
tísticas de patentes.

b) Os cursos de pós-graduação stricto sensu em engenharias são aqueles que
lideram a produção de patentes entre as patentes de inventores titulados.

c) Assim como existem titulados na pós-graduação que se tornam invento-
res, existem inventores que depois se tornam titulados. Mais uma com-
provação de que há uma dupla causalidade: tanto a ciência – a formação
acadêmica – contribui para a inovação tecnológica quanto o inventor,
geralmente empiricista, pode oferecer subsídios para o progresso cientí-
fico e acadêmico.

d) A utilização de inventores com sólida base científica pode contribuir para
o alcance de patamares de capacidade inventiva mais elevados, só observa-
dos na base do INPI graças à presença de titulares não-residentes.

e) As áreas em que os titulados da pós-graduação mais produzem patentes
são: biotecnologia (microorganismos e engenharia genética) e saúde (en-
genharia médica).

f ) A institucionalização – mais titulares pessoas jurídicas do que titulares
pessoas físicas – beneficia mais a inovação radical (as patentes de inven-
ção) do que a incremental, isto é, os modelos de utilidade etc..

g) No geral, os titulares pessoas jurídicas aproveitam mais os inventores titu-
lados para a produção de patentes em áreas mais tradicionais, como aná-
lise-mensuração-controle e materiais-metalurgia, seguidas de engenharia
médica e farmácia-cosméticos. Na alta tecnologia, no entanto, eles são
mais utilizados na área de microorganismos e engenharia genética.

h) Os titulares indivíduos são mais especializados em engenharia médica e
em consumo das famílias e detêm importante fatia das patentes de alta
tecnologia, equivalente a 70% da produção de alta tecnologia das pesso-
as jurídicas.



521Pós-Graduação e Capacidade Inventiva no Brasil: um panorama a partir das bases de
dados da Capes e do INPI

5 IMPLICAÇÕES DE POLÍTICAS

a) Deve-se desenvolver o INPI [como previsto em MDIC (2004)] e, con-
seqüentemente, sua capacidade de processamento de informação para
um melhor diagnóstico do sistema nacional de inovação brasileiro.

b) Deve-se fortalecer a institucionalização, facilitando a comunicação entre
as empresas, a academia e a burocracia de propriedade intelectual, e
aproveitar mais a capacidade acadêmica em condições de inventar. Pes-
quisas com os indivíduos titulados na pós-graduação e titulares de pa-
tentes de alta tecnologia no INPI devem questionar quais são os empe-
cilhos para a associação destes com outras instituições.

c) Mecanismos de fortalecimento do sistema nacional de inovação no setor
saúde, com ênfase nas biotecnologias [conforme previsto em MDIC
(2003)] devem ser criados e fortalecidos. Deve-se aproveitar melhor o
potencial dos inventores pós-graduados nas áreas da saúde e biológicas,
e aliá-los ao interesse de empresas e institutos por inventos na área de
microorganismos e engenharia genética. O desenvolvimento desse setor
tem forte apelo popular, o que é vital para o desenvolvimento da ciência
e tecnologia em ambiente democrático. Isso foi percebido por Vannevar
Bush (coordenador do esforço de P&D nos Estados Unidos durante a II
Guerra Mundial) no imediato pós-guerra quando formulou as bases da
National Science Foundation e dos National Institutes of Health ameri-
canos [Rosenberg e Nelson (1994) e Bush (1945)].
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ANEXO A
TRATAMENTO DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO NA BASE DA CAPES

A Capes classifica os seus programas de pós-graduação em nove grandes áreas e 185
áreas. Existem ainda as pequenas áreas, mas a base aqui utilizada não chega a esse
detalhamento. Oitenta e nove programas são informados sem identificação das áreas,
sem os seus códigos e descrições. Inicialmente, de 1996 a 2003, foram identificados
1.780 programas de pós-graduação com 1.801 áreas correspondentes. Vinte e um
programas, portanto, apresentaram correspondência com duas áreas.3 Em quatro des-
tes 21 programas com duas áreas, uma delas não vinha descrita.4 Eliminando-se estas,
ficamos com 1.797 áreas e 17 programas com duas áreas (ver Tabela A.1).

TABELA A.1
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA CAPES CLASSIFICADOS EM MAIS DE UMA ÁREA

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

3. Os seus códigos na Capes são: 20001010006P5, 24009016010P4, 31001017109P0, 31002013012P2, 31004016023P7, 31013015002P5,
32007019005P0, 33003017066P7, 33004021073P5, 33004030055P6, 33004030059P1, 33004030060P0, 33004064024P6, 33004102053P4,
33004102057P0, 33004102069P8, 33005010026P1, 33011010008P0, 40004015011P4, 41001010037P0 e 42018013002P8.
4. Os seus códigos na Capes são: 20001010006P5, 24009016010P4, 31002013012P2 e 41001010037P0.

Código do PPG Código de área Grande área Média área 
10100008 Ciências Exatas e da Terra Matemática 31001017109P0 
10104003 Ciências Exatas e da Terra Matemática Aplicada 

    10701001 Ciências Exatas e da Terra Geologia 
31004016023P7 

10700005 Ciências Exatas e da Terra Geociências 
    10700005 Ciências Exatas e da Terra Geociências 

31013015002P5 
10702008 Ciências Exatas e da Terra Geofísica 

    30101000 Engenharias Construção Civil 
32007019005P0 

30100003 Engenharias Engenharia Civil 
    20700008 Ciências Biológicas Fisiologia 

33003017066P7 
70100004 Ciências Humanas Filosofia 

    40200000 Ciências da Saúde Odontologia 
33004021073P5 

40204006 Ciências da Saúde Odontopediatria 
    50700006 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 

33004030055P6 40500004 Ciências da Saúde Nutrição 
    40200000 Ciências da Saúde Odontologia 

33004030059P1 
40205002 Ciências da Saúde Periodontia 

    40200000 Ciências da Saúde Odontologia 
33004030060P0 

40206009 Ciências da Saúde Endodontia 
    20600003 Ciências Biológicas Morfologia 

33004064024P6 
20604009 Ciências Biológicas Anatomia 

    50503006 Ciências Agrárias Patologia Animal 
33004102053P4 

50500007 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 
    50500007 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 

33004102057P0 
50502000 Ciências Agrárias Medicina Veterinária Preventiva 

    50500007 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 
33004102069P8 

50501003 Ciências Agrárias Clínica e Cirurgia Animal 
    70700001 Ciências Humanas Psicologia 

33005010026P1 
70702004 Ciências Humanas Psicologia Experimental 

    30500001 Engenharias Engenharia Mecânica 
33011010008P0 

31200001 Engenharias Engenharia Aeroespacial 
    10500006 Ciências Exatas e da Terra Física 

40004015011P4 
10507000 Ciências Exatas e da Terra Física da Matéria Condensada 

    40100006 Ciências da Saúde Medicina 
42018013002P8 

40101100 Ciências da Saúde Cardiologia 
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Desses 17 programas, 14 apresentam duas classificações em que uma
delas abrange a outra. Assim, manteve-se a mais abrangente. A Tabela A.2
apresenta os programas nessa situação com as áreas selecionadas.

TABELA A.2
ÁREAS MAIS ABRANGENTES PARA OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA CAPES
CLASSIFICADOS EM MAIS DE UMA ÁREA DO CONHECIMENTO

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

A Tabela A.3 apresenta os três programas restantes, dos quais escolheu-se
uma área a partir de consultas aos títulos das dissertações ou teses destes ou ao
currículo Lattes do CNPq de seus autores.

TABELA A.3
ÁREAS SELECIONADAS POR MEIO DO CURRÍCULO LATTES PARA OS PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO DA CAPES CLASSIFICADOS EM MAIS DE UMA ÁREA DO CONHECIMENTO

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Pôde-se, dessa maneira, garantir que cada código de programa de pós-
graduação correspondesse a uma área do conhecimento. Quando isso não ocorre
aparece a sigla n.d. (não-disponível).

ANEXO B
TRATAMENTO DAS ÁREAS FALTANTES DAS PATENTES NA BASE DO INPI

A classificação mais detalhada para as patentes é a classificação internacional
de patentes (CIP), oferecida pela Ompi. O OST e o Eurostat fazem uso de
agrupamentos dessas classificações Ompi. A Ompi faz uso de vários dígitos
numa classificação e a base aqui trabalhada possui todos eles, mas a literatura
especializada e os agrupamentos sugeridos pelo Observatoire e pelo escritório
de estatística europeu só usam os quatro primeiros, que indicam a seção,
subseção, classe e subclasse, respectivamente, em que se encaixa uma patente.

Código do PPG Código de área Grande área Média área 
31001017109P0 10100008 Ciências Exatas e da Terra Matemática 
31004016023P7 10700005 Ciências Exatas e da Terra Geociências 
31013015002P5 10700005 Ciências Exatas e da Terra Geociências 
32007019005P0 30100003 Engenharias Engenharia Civil 
33004021073P5 40200000 Ciências da Saúde Odontologia 
33004030055P6 50700006 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 
33004030059P1 40200000 Ciências da Saúde Odontologia 
33004030060P0 40200000 Ciências da Saúde Odontologia 
33004102053P4 50500007 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 
33004102057P0 50500007 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 
33004102069P8 50500007 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 
33005010026P1 70700001 Ciências Humanas Psicologia 
40004015011P4 10500006 Ciências Exatas e da Terra Física 
42018013002P8 40100006 Ciências da Saúde Medicina 

 

Código do PPG Código de área Grande área Média área 
33003017066P7 70100004 Ciências Humanas Filosofia 
33004064024P6 20600003 Ciências Biológicas Morfologia 
33011010008P0 31200001 Engenharias Engenharia Aeroespacial 
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Ao se fazer a correspondência entre as subclasses da CIP, 7a. edição, e os
subdomínios tecnológicos da OST, 2002, não foram encontradas correspon-
dências para as subclasses constantes na Tabela B.1, para as quais foram arbi-
trados os respectivos subdomínios, pelas razões lá descritas.

TABELA B.1
ARBITRAGEM, COM AS RESPECTIVAS EXPLICAÇÕES, DAS CORRESPONDÊNCIAS NÃO
ENCONTRADAS DAS SUBCLASSES DA 7A EDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA OMPI COM
OS SUBDOMÍNIOS TECNOLÓGICOS DO OST – 2002

Fontes: Capes e CNPq (2005), INPI (2005a), OST (2002), Trilateral Offices (2004) e Ompi (1999). Elaboração: Ipea e autor, a
partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

ANEXO C
TRATAMENTO DOS PESOS DAS ÁREAS E DOS TITULARES DAS PATENTES NA BASE DO INPI

A lógica deste anexo reside no fato de que se contabilizarão todas as citações de
titulares e classificações que uma patente possa ter. Assim, os parágrafos se-
guintes detalham os critérios utilizados.

Oferecer um exemplo é a melhor maneira de explicar como foram pesadas as
áreas em que uma patente se encaixa. Na Tabela C.1 tem-se a patente PI9710827.

TABELA C.1
DEMONSTRAÇÃO DE COMO FOI PESADO PARA UMA PATENTE AS DIFERENTES ÁREAS
DO CONHECIMENTO EM QUE ELA SE ENCAIXA, SEGUNDO A OMPI, O OST E O
TRILATERAL OFFICES

,

Fontes: Capes e CNPq (2005), INPI (2005a), OST (2002), Trilateral Offices (2004) e Ompi (1999). Elaboração: Ipea e autor, a
partir da transformação dos dados obtidos nas fontes.

Classificações 
Ompi OST Trilateral Offices Ano 

Pedido 
INPI 

Completa Subclasse Domínio Subdomínio Alta tecnologia 
Pesos 

A61K 38/21 A61K 
4. Farmácia – 
biotecnologia 

16. Farmácia – 
cosméticos 

n.d. 0,2 

C07K 14/565 C07K 
3. Química – 
materiais 

10. Química 
orgânica 

n.d. 0,2 

C12N 15/22 C12N 0,2 
C12N 15/70 C12N 0,2 

1997 PI9710827 

C12N 5/08 C12N 

4. Farmácia – 
biotecnologia 

15. Biotecnologia 
Microorganismos e 

engenharia genética 
0,2 

 

Subclasse 
Ompi 

Descrição da subclasse Ompi Subdomínio arbitrado e explicações 

C07M 
Esquema de indexação associado às subclasses 
C07B a C07K, relativos às propriedades 
específicas de compostos orgânicos 

10. Química orgânica (de C07B a C07K tem-se um subdomínio 
12, um 15 e seis 10. Optou-se pelo mais freqüente) 

   
C10N 

Esquema de indexação associado à subclasse 
C10M 

12. Química de base (o mesmo de C10M) 

   

C12R 
Esquema de indexação associado às subclasses 
C12C a C12Q ou S, relativos a microorganismos 

15. Biotecnologia (de C12C a C12S tem-se um subdomínio 20, 
cinco 15 e cinco 17. Como é relativo a microorganismos, 
optou-se pelo 15). 

   
D05B Costuras 

29. Consumo das famílias (é o que melhor se adéqua à 
descrição) 

   
D05C Bordados; Implantação de tufos 

29. Consumo das famílias (é o que melhor se adéqua à 
descrição) 
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Na base do INPI ela apresenta cinco diferentes classificações da Ompi:
A61K 38/21, C07K 14/565, C12N 15/22, C12N 15/70 e C12N 5/08.5 Des-
tas, interessa apenas os quatro primeiros caracteres de cada classificação (A61K,
C07K e C12N), a subclasse da classificação Ompi, dado que apenas eles são
utilizados pelos agregados do OST e do Trilateral Offices. Por esses caracteres, a
patente em questão se encaixa em dois domínios (4. Farmácia – biotecnologia e
3. Química – materiais) e três subdomínios diferentes (16. Farmácia – cosméti-
cos, 10. Química orgânica e 15. Biotecnologia) do OST, e apenas na subclasse
C12N ela encontra correspondência em uma classificação de alta tecnologia do
Trilateral Offices (Microorganismos e engenharia genética). Apesar de não se-
rem utilizados os caracteres além dos quatro primeiros da Ompi para as agrega-
ções, estas são importantes na aproximação do peso que cada agregação tem.
Existem três subclasses Ompi, mas elas não têm peso de 33% cada. Isso porque
foi possível chegar a um maior nível de detalhamento dentro da subclasse C12N.
É uma aproximação que se faz da importância dessa classificação na patente, da
importância de uma área do conhecimento embutido na invenção. Assim, pode-
se dizer que 60% da patente em questão dizem respeito à subclasse Ompi C12N;
20%, à C07K; e outros 20%, à A61K. Oitenta por cento dela dizem respeito ao
domínio tecnológico do OST 4. Farmácia – Biotecnologia e 20%, ao 3. Quími-
ca – materiais. Sessenta por cento dela dizem respeito ao subdomínio tecnológico
15. biotecnologia, 20% ao 16, de farmácia e cosméticos e outros 20% ao 10, de
química orgânica. Sessenta por cento dela podem ser considerados de alta
tecnologia, segundo o Trilateral Offices, por se encaixarem esses 60% no grupo
de microorganismos e engenharia genética. Obviamente que, como toda aproxi-
mação, esta também apresenta problemas. O maior deles, possivelmente, é que
nem toda subclasse Ompi apresenta as mesmas quantidades de possibilidades
de detalhamento. Assim, poderia ser dado maior peso a uma subclasse mera-
mente porque ela possui mais detalhamentos.

Algo similar foi feito no tratamento dos pesos das titularidades da paten-
te. A Tabela C.2 exemplifica a metodologia utilizada com a patente PI0004568.

TABELA C.2
DEMONSTRAÇÃO DE COMO FORAM PESADOS OS DIFERENTES TITULARES DE UMA PATENTE

Fontes: Capes e CNPq (2005) e INPI (2005a). Elaboração: Ipea e autor, a partir da transformação dos dados obtidos nas
fontes.Nota: a coluna de identificação do titular oculta a identificação verdadeira dos titulares.

Pedido INPI Identificação do titular 
Número de caracteres da 
identificação do titular Peso 

AA 2 0,2 
BBBBBBBBBBB 11 0,2 
CCCCCCCCCCC 11 0,2 
DDDDDDDDDDDDDD 14 0,2 

PI0004568 

EEEEEEEEEEE 11 0,2 

 

5. A consulta a essas informações também é possível no site do INPI [ver INPI (2005 b)].
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Foram observadas cinco diferentes identificações de titular para a patente
em questão. Três com 11 caracteres (o tamanho de um CPF, indivíduo), uma
com 14 caracteres (o tamanho de um CNPJ, pessoa jurídica) e uma com dois
caracteres (que pode ser um erro ou uma entidade estrangeira, sem CPF ou
CNPJ). Assim, cada uma dessas identificações recebe 20% da titularidade sobre
a patente, o que significaria dizer também que 60% da patente são de indivídu-
os; 20%, de pessoa jurídica; e 20% não foram identificados. Obviamente que a
melhor maneira de fazer isso seria verificar os percentuais ajustados de royalties
para cada titular. Pena que essa informação não consta em nossa base.
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