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Nível de Atividade: Estagnação
V

A economia brasileira permanece estagnada, resultado que decorre principalmente do péssimo desempenho da indústria de
transformação, especialmente a
automobilística, e da construção
civil. Começando pela estimativa
do Produto Interno Bruto (PIB)
Trimestral, da Fundação Instituto
de Geogra ia e Estatística (FIBGE),
houve acréscimo de apenas 0,1%
na comparação entre o terceiro e
o segundo trimestre de 2014, na
série com ajuste sazonal. Ou seja,
pode-se dizer que a economia está
operando sem crescimento nesse
período de tempo, o que é pior
do que o suposto anteriormente,
pois não há indicação de reversão de tendência depois da queda
do segundo trimestre. Pior ainda
é que, no acumulado em quatro
trimestres, o crescimento foi de
apenas 0,7%, bem abaixo do que o

esperado para o ano, em torno de
2%. De fato, a expectativa média
do mercado tem sido de quedas
sucessivas na taxa de crescimento
esperada para o PIB.
Em termos absolutos, o PIB do
terceiro trimestre foi estimado em
R$ 1.289 bilhões, dos quais R$ 185
bilhões são impostos sobre produtos líquidos de subsídios, ou seja,
cerca de 14% desse PIB calculado a
preços de mercado dizem respeito
a impostos sobre produtos e não
produção nova em si. Aliás, essa
tem sido a média de participação
dos impostos indiretos no PIB ao
longo dos últimos anos.
Em relação ao mesmo período do
ano de 2013, o PIB trimestral teve
um recuo de -0,2%, sendo a queda
mais signi icativa a redução da
produção da Indústria, de -1,5%,

M

S

(*)

enquanto a Agropecuária e os Serviços icaram prat icamente estagnados (crescimento de 0,3%
e 0,5%). Dentro da Indústria, a
indústria de Transformação teve o
pior resultado, uma queda de 3,6%,
em função da piora do desempenho
da indústria automotiva, um efeito
secundário da crise econômica da
Argentina, principal parceiro comercial do setor. Outro setor com
importante redução de produção
foi a Indústria da Construção Civil,
com queda de valor adicionado de
-5,3% em relação ao terceiro trimestre de 2013. Apenas a Indústria
Extrativa Mineral teve crescimento
do valor adicionado de 8,2% em
relação ao terceiro trimestre de
2013, destacando-se positivamente
no meio da queda generalizada da
indústria brasileira. Entretanto, é
importante destacar que a Indústria Extrativa Mineral é uma indús-
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tria com poucas fases de produção
e muito ligada ao desempenho da
economia internacional, e com a
China desacelerando e os preços
das commodities em queda, não há
uma perspectiva muito otimista
quanto ao seu desempenho futuro.
O setor de Serviços, que até bem
pouco tempo atrás vinha sendo
um dos segmentos que cresciam
e incorporavam t rabalhadores,
teve neste terceiro trimestre um
crescimento pí io, de apenas 0,5%
sobre o mesmo trimestre do ano
de 2013, e com queda de 1,8% no
valor adicionado de um de seus
principais componentes, o Comércio. O Comércio amarga uma queda
no valor adicionado gerado pelo
segundo trimestre consecutivo,
indicando que o modelo de crescimento baseado no consumo se esgotou. Ainda no setor de Serviços,
o destaque positivo icou por conta
do crescimento de Serviços de Intermediação Financeira e Seguros,
com aumento de 3,2%, provavelmente em decorrência do aumento
da taxa básica da economia, a Selic.
Analisando-se as informações relativas aos valores acumulados
em quatro trimestres em relação
aos quatro trimestres acumulados no ano anterior, os resultados
permanecem desanimadores. O
crescimento do PIB trimestral é de
apenas 0,7%, a Indústria apresenta
queda de -0,5%, a Agropecuária
apresenta um resultado positivo

de 1,1% e os Serviços, um resultado positivo de 1,2%. Também
nesse horizonte temporal, houve
queda na Indústria de Transformação (-1,8%) e da Construção Civil
(-3,3%); na indústria, o segmento
da Extrativa Mineral teve resultado positivo de 5,3%, e nos Serviços,
há o destaque positivo de Serviços
de Informação (+4,6%).
Sob a ótica dos componentes da
demanda e considerando-se a comparação do resultado acumulado
em quatro trimestres que terminaram em setembro de 2014 em relação aos quatro trimestres do ano
anterior, o destaque é o péssimo
resultado da Formação Bruta de
Capital Fixo, com queda de -4,6%,
a desaceleração do Consumo das
Famílias, que cresceu 1,5%, o crescimento do Consumo da Administração Pública de 2,1%, o aumento
de 2,5% das Exportações e de 1,1%
das Importações. O crescimento
mais baixo das importações em relação às exportações está relacionado à própria estagnação da economia brasileira, em que pese que
as depreciações cambiais também
contribuíram para os resultados.
O Grá ico 1 apresenta a evolução
do PIB trimestral e do Consumo
das Famílias, acumulado em quatro trimestres contra os quatro
trimestres acumulados no ano
anterior. Nesse grá ico, ica clara
a importância da evolução do consumo das famílias para o PIB, pois
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ele representa cerca de 62% deste,
e a desaceleração do crescimento
desse consumo. Já o Consumo da
Administração Pública tem girado
em torno de 20% do PIB, segundo os valores calculados a partir
de 1996. O Grá ico 2 apresenta a
evolução do PIB trimestral e da
Formação Bruta de Capital Físico,
também em termos dos valores
acumulados em quatro trimestres, contra período semelhante
do ano anterior. Neste segundo
grá ico, pretende-se enfatizar a
instabilidade da Formação Bruta
de Capital, ressaltando-se que esta
conta inclui também a produção da
Indústria de Construção Civil, que,
conforme vimos, teve resultados
negativos nos últimos trimestres.
Pode-se a irmar que houve um pico
de investimentos em 2010 e um pequeno repique em 2013, mas o ano
de 2014 foi de queda sistemática
nos investimentos.
Já o Grá ico 3 apresenta a evolução
de Exportações e Importações de
Bens e Serviços, e pode-se ver que
a taxa de crescimento das importações tem muita similaridade com
a evolução da Formação Bruta de
Capital Físico (Grá ico 2), com um
pico em 2010 e um pequeno pico
em 2013, e depois trajetória de ladeira abaixo. Essa semelhança vem
do fato de que as importações de
máquinas e equipamentos (ou seja,
investimento) representam cerca
de 21 % das importações totais de
bens nos últimos anos.
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O saldo de Transações Correntes
tem sido negativo desde 2008, o
que representou de 1,5% a 2,5%
do PIB até 2012; porém, a partir
de 2013, esse resultado negativo
tem aumentado signi icativamente,
atingindo 3,73% do PIB estimado
em outubro de 2014. Portanto, o
dé icit em Transações Correntes
dobrou em termos de participação
no PIB, o que indica uma situação de pressão sobre o mercado
cambial, com lenta depreciação da
moeda brasileira, apesar da ainda
signi icativa entrada de dólares
através da Conta Financeira do Balanço de Pagamentos (Investimento Estrangeiro Direto e Aplicações
em Carteira) e da atuação do Banco
Central para conter uma depreciação excessiva.
O desequilíbrio externo re lete o
desequilíbrio entre poupança doméstica e investimento, o que pode
ser explicitado novamente pelas
Contas Trimestrais. No terceiro trimestre de 2015, a Poupança Bruta

foi de R$ 180 bilhões, enquanto a
Formação Bruta de Capital Físico
foi de R$ 230 bilhões, de modo que
a necessidade de inanciamento
foi de R$ 49 bilhões. O Grá ico 4
mostra o percentual em relação ao
PIB da poupança doméstica e da
Formação Bruta de Capital Físico,
o que deixa claro que a poupança tem sido insu iciente para dar
conta do investimento, tendo sido
necessário o recurso externo para
inanciar o desenvolvimento brasileiro. Por enquanto, esse modelo
tem funcionado, mas há sempre
uma insegurança no ar, dependentes que somos dos bons ventos na
economia mundial. Note-se, também, que o maior despoupador é
o governo central brasileiro, cujos
gastos excederam em muito suas
receitas, especialmente neste ano
eleitoral.
Finalmente, para tentar encontrar
alguma informação mais recente,
que pudesse dar uma visão mais
otimista sobre o desempenho da

economia neste inal de ano de
2014, veri iquei quais os resultados
das pesquisas mensais sobre indústria, mesmo sabendo que estas
pesquisas, apesar de fornecerem
informações para os cálculos dos
PIBs trimestrais, devem ainda ser
submetidas a tratamentos especiais para os cálculos dos valores
adicionados setoriais. Entretanto,
as perspectivas continuam desanimadoras. Em outubro, a Pesquisa
Mensal da Indústria mostrou crescimento nulo da produção ísica em
relação a setembro e, na comparação com outubro de 2013, houve
queda de -3,6%. No acumulado do
ano, houve queda de -3%, com as
principais reduções em bens de
consumo durável (-9,6%) e bens de
capital destinados ao setor automotivo (-16,6%). O único setor com
taxa positiva foi o de semi e não duráveis, mas também praticamente
estagnados (+0,2%).
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Gráﬁco 1 – Variação Acumulada em 4 Trimestres do PIB e Consumo das Famílias (%) - 1º Tri 2009 - 3º Tri 2014

Fonte: Contas Trimestrais da FIBGE.

Gráﬁco 2 – Variação Acumulada do PIB Trimestral e da Formação Bruta de Capital Físico (%)
1º Tri 2009 - 3º Tri 2014

Fonte: Contas Trimestrais da FIBGE.
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Gráﬁco 3 – Variação Acumulada em Quatro Trimestres de Exportação e Importação (%) - 1º Tri 2009 - 3º Tri 2014

Fonte: Contas Trimestrais da FIBGE.

Gráﬁco 4 – Taxa de Poupança e de Formação Bruta de Capital (% do PIB) – 1º Tri 2009 - 3º Tri 2014

Fonte: Contas Trimestrais da FIBGE.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Crescimento Econômico e Mercado de Trabalho no Cenário Internacional ao Final de 2014: Panorama e Perspectivas
J

1 Introdução
Este artigo contempla uma análise
sucinta do comportamento do mercado de trabalho, em aspectos selecionados, no cenário internacional
recente, precedida por uma descrição do crescimento econômico
mundial, que sabidamente impacta
de forma direta naquele mercado.
Esta análise se fundamenta em documentos publicados recentemente
por renomadas instituições internacionais que produzem dados
e análises econômicas robustas,

sobre projeções de crescimento
econômico e perspectivas para o
mercado de trabalho.1

2 O Crescimento Mundial Recente: Prevalência da Estagnação
Econômica e de Baixo Crescimento
A retomada do crescimento econômico mundial tem sido muito lenta,
desde a crise inanceira de 2009.
Observando-se a Tabela 1, extraída do World Economic Outlook de
2014, do FMI, divulgado em outu-
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bro de 2014, constata-se que o PIB
mundial cresceu 3,4%, em 2012;
icará praticamente o mesmo entre
2013 e 2014, apresentando uma
retomada somente 2015, quando
aumentará 3,8%. De acordo com
este relatório, corroborado por
outras instituições, será muito diícil que a economia global consiga
retornar em curto prazo aos seus
níveis veri icados antes da crise
inanceira. As previsões indicam
uma continuidade da estagnação
ou um persistente baixo nível de
atividade.

temas de economia aplicada
Tabela 1 – Crescimento Geral da Economia Global, 2012/2015
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Fixando-se no ano de 2014, dois
fatos devem ser destacados. O
primeiro diz respeito ao declínio
sistemático das previsões do PIB
mundial feitas pelo FMI: em janeiro, a expectativa era de crescer
3,7%; em abril, era de 3,6%, em
julho, 3,4%; em outubro, 3,3%.
Neste ritmo, é possível que até o
inal do ano se obtenha uma cifra
menor do que a de out ubro, fazendo com que 2014 represente o
quarto ano consecutivo em que o
crescimento do ano é menor do que
o veri icado no ano anterior.
O segundo fato que merece destaque diz respeito a que este declínio,
ou estagnação; advém do comportamento das Economias Avançadas, em especial a estagnação na
área do Euro, o fraco crescimento
japonês, e o baixo crescimento dos
Estados Unidos. Por outro lado, as
Economias Emergentes e os Países
em Desenvolvimento têm apresentado um crescimento maior
que as Economias Avançadas. Em
especial, destacam-se as Economias Asiáticas Emergentes e em
Desenvolvimento, em particular
a China (7,4%) e a Índia (5,6%).
Os Emergentes da América Latina
apresentam crescimento pí io, com
destaque negativo para o Brasil,
que não deverá crescer mais do que
0,3%, em 2014. Outro emergente
com baixo crescimento é a Rússia,
com 0,5%. Ainda no conjunto de
Emergentes e/ou em Desenvolvimento, merece menção o cresci-

mento da economia nos países da
África Subsaariana.
As previsões do FMI para um período mais avançado também não
são nada animadoras. Para 2019,
os valores de crescimento da atividade econômica no mundo indicam números aproximados aos
veri icados atualmente, prevendo-se, assim, um lento crescimento
econômico: o PIB Global aumentará
4,0%, os Países Avançados, 2,3%,
Zona do Euro, 1,6%; Emergentes,
5,2%. Tomando-se alguns países
diretamente, somente China (6,3%)
e Índia 6,7% crescerão em valores
relativamente altos. Por outro lado,
os Estados Unidos ainda apresentarão baixo crescimento, 2,6%, mas
países emergentes como Brasil
(3,0%), Rússia (2,0%), Chile (4,3%)
e Peru (5,5%) crescerão a valores
maiores que os hoje observados,
contudo, em níveis ainda muito
aquém de seu potencial produtivo
e de suas necessidades.
Além de “fraco e desigual” o lento
crescimento mundial marca-se
por diferentes evoluções de países
e regiões. Segundo Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI,
a economia mundial está sujeita a
duas forças principais, e de natureza diferente ditando os rumos
do crescimento. Uma refere-se a
uma herança do passado, em que
inúmeros países necessitam trabalhar com os estragos deixados
pela crise inanceira de 2008, e seu
impacto sobre seus crescentes dé-
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bitos e alto nível de desemprego. A
outra se trata de uma antecipação
do futuro, em que inúmeros países
têm sido obrigados a rever seu
“crescimento potencial”, afetando
a con iança, os níveis de demanda
e o crescimento atual.
O que justi ica este crescimento
“ fraco e desigual” da economia
mundial? Do ponto de vista global,
temos acontecimentos desestabilizadores e que têm tido efeito
recessivo por si só: (a) tensões
crescentes entre a Rússia e a Ucrânia, com efeitos sobre o consumo
de energia de toda a Europa; (b)
crescente escalada da violência no
Oriente Médio, mormente após o
aparecimento do Estado Islâmico;
(c) possibilidades de que as sucessivas recessões na Zona do Euro
se transformem em de lação; (d)
perspectivas de restrições monetárias provocando uma elevação da
taxa de juros nos Estados Unidos
e as consequências negativas em
determinadas áreas geográ icas do
mundo; (e) baixo crescimento e desaceleração dos Emergentes; (f) repercussões geopolíticas devidas à
queda dos preços das commodities;
(g) as possibilidades de descontrole da epidemia do vírus Ebola, e a
ausência de uma solução imediata
para ela.
Do ponto de vista regional e/ou de
países, ou grupo de países, aparece
a desigualdade determinando o
baixo crescimento global. Entre
as economias avançadas, Estados
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Unidos e Reino Unido estão superando a crise inanceira, mas seu
crescimento ainda icará em níveis
próximos aos observados em 2000.
O Japão tem sua economia restrita
à alta dívida pública, levando a
baixo crescimento potencial, e à
imposição de um imposto sobre o
consumo debilitando a demanda
futura, exigindo maiores desa ios
para as políticas iscal e macroeconômica.
Na zona do euro, na opinião da
OCDE, ex iste o temor de que o
baixo crescimento se transforme
novamente em recessão. Caso a
recessão volte e provoque uma delação, o impacto negativo sobre o
crescimento será ainda mais grave.
A indústria tem apresentado declínio na produção. Além disso, a
região tem sido afetada por uma
demanda interna fraca e, também,
fraca demanda de outros países,
em especial Rússia e Ucrânia, enquanto perdurar o con lito entre
elas. Out ro aspec to negat ivo: a
Alemanha, maior economia da região, tem apresentado declínio na
produção industrial, e está icando
mais vulnerável com a persistente
fragilidade da demanda doméstica,
devido ao baixo crescimento salarial e ao aperto iscal. Finalmente,
os países apresentam perspectivas
desiguais com Alemanha, França
e Itália se retraindo e Espanha e
Portugal apresentando melhoras
na economia.

Os mercados emergentes estão se
ajustando para padrões de baixo
crescimento, de acordo com o FMI,
com a previsão de redução de 1,5%
em seu crescimento potencial em
2014, com relação a 2011. A desigualdade no compor tamento
dos países emergentes é também
bastante nítida. A China, embora
esteja desacelerando, mantém alto
nível de crescimento, apesar do im
do boom imobiliário e da retração
do crédito. Ademais, os gastos em
infraestrutura visando fort alecer pequenas e médias empresas
trarão um alento às exportações
do país. A Índia tem feito ajustes
macroeconômicos trazendo uma
elevação do nível de con iança ao
setor produtivo, com forte impacto
na indústria, devendo, assim, elevar seu nível de crescimento.
A desigualdade aparece claramente
no comportamento de duas grandes economias emergentes: Brasil
e Rússia. Com relação ao Brasil,
o FMI destaca que o baixo crescimento se deve a causas internas,
e tem menos a ver com o cenário
mundial. Em particular, apontam
as pressões dos juros, a inanição
dos investimentos, a baixa coniança empresarial, baixa produtividade, baixa competitividade e a
moderação no crescimento do emprego e dos salários pesando sobre
o consumo familiar. Já a Rússia
vinha apresentando incertezas nos
projetos de investimentos, os quais

se agravaram com as disputas com
a Ucrânia.
Em síntese, o crescimento da economia mundial continua fraco
desde a crise inanceira, e com
grande desigualdade no comportamento entre regiões e países. Este
comportamento tende a persistir
até 2019-2020. É neste contexto
que devemos entender os impactos da atividade econômica global
sobre o mercado de trabalho.

2 Tendências no Mercado de Trabalho Global Devido ao Baixo
Nível e à Desigualdade de Crescimento Entre Países
Tomando-se os países do G20 como
o grupo representativo do que vem
ocorrendo, veri ica-se que o crescimento modesto apresentado pela
economia mundial, em período recente, tem impactado o mercado de
trabalho global de forma negativa
e desanimadora. Esse baixo crescimento tem freado a intensidade do
crescimento do emprego, elevado
o dé icit de empregos, impedindo a
queda signi icativa do desemprego, elevado o desemprego de longo
prazo, provocado estagnação dos
salários reais, que apresentam um
descompasso com o crescimento
da produtividade. A participação
da renda do trabalho tem declinado em vários países, enquanto
para outros tem estagnado. A desigualdade de renda e a pobreza têm

dezembro de 2014

12

temas de economia aplicada

declinado apenas em alguns países emergentes, mas a
informalidade do trabalho permanece como um forte
obstáculo à melhoria da qualidade do emprego.

de que estas defasagens permanecerão pelo menos
até 2018, especialmente nos países desenvolvidos;
b. Os ganhos nas taxas de desemprego têm sido relati-

2.1 Tendências do Mercado de Trabalho: Défici ts (gaps) no Emprego e Persis tência d o
Desemprego

vamente modestos em alguns países, como Austrália,

A Tabela 2 consolida as principais informações sobre
força de trabalho, emprego e desemprego no âmbito
dos países do G20, uma amostra representativa de
nações, para os anos de 2013 e 2014. Algumas das
principais inferências são as seguintes:

nhos na redução do desemprego têm sido maiores

a. O fraco crescimento mundial que vem ocorrendo

e Estados Unidos;

desde a crise inanceira de 2008 tem determinado
baixo crescimento do emprego na maioria dos países

Itália, Turquia, Coreia e Arábia Saudita, devido à
ocorrência de alguma criação de emprego. Os gaonde, devido aos fenômenos demográ icos, ocorre
uma redução na taxa de participação na força de
trabalho. Nessa situação temos Argentina, Austrália,
Brasil, Japão, Arábia Saudita, Espanha, Reino Unido

c. Alguns países como Canadá, França, Alemanha, Ja-

do G20, o que tem sido denominado de jobless growth,
havendo, contudo, amplas variações entre eles. O resultado tem sido o aparecimento de grandes dé icits

pão, Arábia Saudita, Espanha, Turquia, Reino Unido

de emprego, quando se compara os valores de emprego pré-crise e pós-crise inanceira. A expectativa das

Alemanha, Coreia e México, todos os demais países

instituições internacionais mencionadas na nota 1 é

dígitos e, geralmente, altas.
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e Estados Unidos experimentaram quedas na taxa
de desemprego entre os jovens. Mas, à exceção de
do G20 possuem taxas de desemprego juvenil de dois
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Tabela 2 – As Mudanças Recentes no Mercado de Trabalho no G20 – Um Panorama Ano Após Ano

A

O emprego tem crescido pouco

De acordo com a OECD, organismo que congrega grande parte de países desenvolvidos e emergentes, em
resposta à fraca recuperação da economia, o mesmo
ocorre com a recuperação do emprego, embora isto
di ira entre países e regiões. Observando-se a Figura
1, que mostra as mudanças atuais na taxa do empre-

go em relação ao período de pré-crise inanceira para
os países da OECD, veri ica-se que a recuperação do
emprego está engatinhando.2 De fato, esta taxa estava, ao inal de 2013, em 1,8 pontos percentuais abaixo
do nível quando começou a crise inanceira quando
comparado aos 2,2 pontos percentuais na fase mais
aguda da crise. Isto indica uma fraca recuperação do
emprego na economia global.
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Figura 1 – Taxa de Emprego nos Países da OECD, 2007/2015

As perspectivas do emprego no
âmbito da OECD são de que a situação tende a se estabilizar, ou então
melhorar muito lentamente. Para
este conjunto de países como um
todo, é esperado que o dé icit (gap)
do emprego reduza de 1,8 pontos
percentuais observados no último
trimestre de 2013 para 1,3 pontos
percentuais ao inal de 2015. Este
resultado re lete melhorias modes-

tas na Zona do Euro e nos Estados
Unidos, mas forte deterioração no
Japão decorrente do envelhecimen3
to da população.
A OIT também é enfática em a irmar que o fraco crescimento da
economia levará à persistência de
dé icits de emprego por um longo
período. A Figura 2 mostra a trajetória do emprego global desde
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1999 até 2018. Nitidamente se
veri ica a ocorrência de gaps ocupacionais desde a crise inanceira,
em 2008, que deverão persistir,
pelo menos, até 2018. Ao inal de
2013, o número de empregos perdidos está em 62 milhões, cifra
que deverá subir ao nível atual de
crescimento da economia mundial,
para 81 milhões.
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Figura 2 – Evolução do Emprego Antes e Depois da Crise e Déﬁcit de Emprego, 1999/2018

Em nível mundial, a OIT estima que
um total de 23 milhões de pessoas
encontra-se na situação de “trabalhadores desencorajados”. Com os
níveis de desemprego mantendo-se
persistentemente altos (ainda que
com ligeiro declínio) o dé icit global projetado para 2018 se elevará
para 81 milhões de trabalhadores,
incluídos aí cerca de 30 milhões de
desencorajados com a perspectiva
de não mais retornarem ao mercado de trabalho.

B)

O d esemprego t otal p ermane ce p ersis tente mente alto e com poucos ganhos de redução

A Tabela 3, elaborada pela OIT,
amplia e detalha os dados de desemprego apresentados na Tabela
2. Revela que, de fato, o comportamento do mercado de trabalho
sofre amplas variações entre países e regiões. Por exemplo, nas
Economias Desenvolvidas do G20,
o desemprego era de 2,7%, em

2007, elevando-se para 8,4%, em
2014. Na União Europeia, estas cifras eram respectivamente, 7,2%
e 11,1%, e nos Estados Unidos passou de 4,7%, em 2007, para 7,2%,
em 2014. Isto indica que o baixo
crescimento econômico mundial
tem levado a di iculdades em promover melhorias substanciais no
mercado de trabalho, a ponto de
impedir que as taxas de desemprego retornem aos níveis pré-crise
inanceira, pelo menos até 2016.
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Tabela 3 – Estimativas e Projeções da Taxa Total de desemprego Global,
Regional e Especíﬁca de Países, 2007/2016

Ainda com respeito às Economias Desenvolvidas, as
projeções são de que somente Estados Unidos e Reino
Unido terão redução do desemprego entre 2014 e
2016. Canadá, Japão e Alemanha não terão praticamente ganhos nas taxas de desemprego neste período.
A pior situação parece ser a da França e da Itália, que
viram sua taxa de desemprego saltar para dois dígitos,
e assim devem permanecer até 2016.
Entre regiões, tanto o Norte quanto o Sul do continente africano, tem experimentado altas taxas de
desemprego, e a tendência é de assim permanecerem
até 2016. Em particular, a África do Sul experimentará
um desemprego de 25,1% em 2016. Também no Oriente Médio as taxas são altas (acima de dois dígitos) e
assim permanecerão em futuro próximo. Na Europa
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Central, a Rússia apresenta alto desemprego (8,3% em
2014), menor, porém, que a Turquia (10,0%). A perspectiva destes dois países é de ganhos modestos ou
nulos em termos de desemprego até 2016.
Voltando-se para a América Latina e Caribe, também
se constata pouco ou nenhum ganho na redução do
desemprego no conjunto dos países da área. Entre
2013-2016 as previsões são de estagnação desta taxa,
em torno de 6,5%. De fato, as estatísticas indicam apenas ganhos marginais em alguns países. Há exceções,
porém, como Argentina e Brasil, que têm apresentado
pequenos mas persistentes ganhos na taxa de desemprego, basicamente devido à questão demográ ica
referente à queda na força de trabalho.
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C) O desemprego de longo prazo tem crescido
mais que o desemprego total
Outra característica mundial sobre o desemprego parece ser a elevação do chamado desemprego de longo
4
prazo como resultado da crise no emprego. A incidência do desemprego de longo prazo deve ser vista
como uma questão grave porque impõe privação aos
indivíduos nesta situação, bem como a suas famílias.

Além disso, contribui potencialmente para elevar o
desemprego de natureza estrutural em decorrência da
depreciação da qualidade da mão de obra, e declínio
na motivação de continuar procurando trabalho.
O comportamento do desemprego de longo prazo
antes e depois da crise inanceira aparece na Figura
3, com predominância dos países do G20 e outros da
OCDE.

Figura 3 – Desemprego de Longo Prazo Permanece Persistentemente Alto

A igura revela um aumento desse tipo de desemprego particularmente severo na Espanha, nos Estados
Unidos, na Islândia, na Itália, na Irlanda e na África
do Sul, dentre os mais graves. Por outro lado, Rússia,
Israel, Alemanha, República Tcheca, Estônia e Brasil
revelam ganhos signi icativos na rapidez da obtenção
de emprego, quando se compara o desemprego de
longo prazo anterior (2007) e posterior (2013) à crise
inanceira internacional.
As estimativas da OIT e da OCDE indicam que o valor
médio (não ponderado) do desemprego de longo prazo
como percentual do desemprego total elevou-se de
24,6%, no inal de 2007, para 30,2% no primeiro tri-

mestre de 2014. As evidências indicam, ainda, que
grande parcela dos desempregados de longo prazo se
concentra entre os jovens, não importando o país de
referência.
Já a OIT alerta para os efeitos adversos do aumento do
tempo de procura por trabalho, pois debilita a rapidez
da retomada no mercado de trabalho, mesmo quando
a atividade econômica inicia sua recuperação. Em
primeiro lugar, períodos longos de busca por trabalho
representam vultosos dispêndios pelo setor público,
requerendo ações governamentais de elevação da
carga tributária ou redução dos gastos públicos, se o
governo não deseja elevar seu dé icit iscal. Em segun-
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do lugar, e mais importante, os desempregados que permanecem por
longos períodos fora do mercado
acabam por perder, de forma acelerada, suas habilidades, tornando-se mais di ícil para eles encontrar
emprego alternativo na mesma
ocupação, numa ocupação similar
com igual nível de quali icação de
mão de obra.

D)

A elevação do desemprego é predominantemente
cíclica, mas a componente estrutura l tem cre scido de forma significativa

Com o baixo crescimento econômico, a recuperação pí ia ou nula do
emprego, e o persistente alto nível
de desemprego (com forte componente do desemprego de longo
prazo) leva a uma questão crucial:
quanto do desemprego pós-crise

é de natureza cíclica, o qual tende
a se dissipar tão rápido quanto a
retomada econômica acontece, e
quanto representa desemprego estrutural que pode levar vários anos
para ser eliminado, mesmo com a
retomada da economia?
A separação entre a componente
cíclica e a componente estrutural
levando em conta efeitos sobre a
taxa de desemprego aberto antes
e depois da crise é uma t arefa
complexa, tanto do ponto de vista
quantitativo quanto sob a ótica
conceitual. A OCDE, entretanto, realizou esta decomposição estimando a NAIRU (a taxa de desemprego
que não acelera a in lação), ou seja,
o nível da taxa de desemprego consistente com uma taxa de in lação
5
constante.
Os resultados desta estimativa
para o conjunto de países que com-

põem a organização aparecem na
Figura 4. Para um conjunto signiicativo de países houve elevação
da NAIRU, indicando que, além do
desemprego cíclico permanecer
alto, sua componente estrutural
é uma grande parte dele, isto é,
mesmo com a retomada econômica
a redução do desemprego tende a
ser mais lenta.
Individualizando os resultados veri ica-se que a NAIRU cresceu signi icantemente (3,0 pontos percentuais ou mais) na Grécia, Espanha e
Portugal, enquanto outros tiveram
um aumento moderado desta taxa,
entre 1,0 e 3,0 pontos percentuais,
entre estes a Eslovênia, a Islândia,
a Itália, a Irlanda, a Hungria e a
Nova Zelândia. Exceto na Hungria,
nenhum país onde a NAIRU cresceu
o valor suplantou 50,0% do crescimento do desemprego cíclico.

Figura 4 – O Aumento do Desemprego Permanece Cíclico Mas o Componente Estrutural Aumentou
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E)

O mercado de trabalho da
população jovem piorou

As di iculdades de recuperação
econômica pós-crise inanceira, associadas ao baixo crescimento do
emprego global, e à persistência do
desemprego, têm um dos seus lados
mais perversos na piora do mercado de trabalho dos jovens, em si
já bastante vulnerável. Um olhar
mais atento indica que esta piora
ocorre em praticamente todas as
regiões do mundo, mas é mais alarmante no Sul e Leste da Europa, no
Oeste da Ásia, na região asiática
do Pací ico e no Norte da África.
Mesmo nos países desenvolvidos
e na União Europeia ocorreram
fortes elevações do desemprego
entre os jovens. A América Latina e
o Caribe tiveram elevações menos
dramáticas que outras regiões.

De acordo com as estimativas da
OIT (ver nota 1), no total 74,5 milhões de pessoas jovens estavam
desempregadas ao inal de 2013.
Ademais, havia 37,1 milhões de jovens empregados a menor ao inal
de 2013 com relação ao inal de
2007, sendo que a população global
de jovens reduziu-se apenas em 8,1
milhões. Por im, a taxa de participação global da população jovem
era de 47,4% em 2013, tendo permanecido mais do que dois pontos
percentuais abaixo do nível pré-crise inanceira, pois mais jovens,
frustrados com as oportunidades
de emprego a eles oferecidas, continuaram a abandonar a força de
trabalho.
A Figura 5 traz para o grupo de países do G20 uma comparação entre
a taxa de desemprego dos jovens,

ent re 15 e 24 anos, no período
2007 e 2013, captando, portanto, os efeitos da crise inanceira.
Na grande maioria dos países o
desemprego jovem ou permaneceu relativamente constante, ou
então se elevou. As exceções para
este grupo de países que representem as 20 maiores economias do
mundo foram Alemanha, Brasil e
Indonésia.
Do mesmo modo que ocorreu com
o aumento da participação do desemprego de longo prazo no desemprego total, também entre os
jovens esta elevação ocorreu. Para
o conjunto dos países mencionados
na Figura 5 o desemprego de longo
prazo não aumentou entre 2007 e
2013 no Brasil, Turquia, Rússia e
Alemanha.6

Figura 5 – Desemprego Jovem, Antes e Depois da Crise
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F)

Os impactos sobre o trabalho informal

Estes impactos se referem não
somente ao tipo de emprego ou
ocupação, quanto à qualidade do
próprio trabalho. Além do fraco
crescimento do emprego em muitos países, notadamente entre os
emergentes, mas também entre
os desenvolvidos, tem persistido
a ocorrência de emprego informal
de baixa qualidade. De acordo com
a OIT, para os países emergentes,
o tamanho do emprego informal
varia de 33,0% do total do empre-

go na Turquia até 80,0% na Índia. A
ocorrência do emprego informal é
maior no chamado setor informal,
ou seja, onde proliferam as empresas não registradas. Contudo, um
signi icante número de trabalhadores na informalidade também é
7
encontrado em empreendimentos
totalmente formalizados.
A Figura 6, elaborada pela OIT,
mostra que as mulheres têm maiores possibilidades de frequentar emprego informal do que os
homens. Além da OIT, também a
OECD acredita que este quadro tem

se agravado com a crise mundial,
especialmente em regiões como a
África, partes da Ásia e também
da América Latina. Indicam ainda
que, mesmo entre os países desenvolvidos, o emprego informal
existe e está se elevando em alguns
deles. Nesse caso, acreditam que
o mercado de trabalho estagnado
entre os desenvolvidos tem gerado
efeitos mais adversos que o emprego informal, em decorrência dos
baixos níveis salariais, insegurança
no trabalho e deterioração do ambiente de trabalho.

Figura 6 – Emprego Informal Não-Agrícola por Gênero (%)

Embora a informalidade seja sempre identi icada com a precariedade e baixa qualidade do posto de
trabalho, ou da ocupação, isto não
é uma verdade absoluta. Muitas
vezes a opção pela informalidade

é um expediente t ático para se
evadir da excessiva regulamentação do mercado de trabalho e/
ou dos altos níveis de tributação.
Além disso, muitos trabalhadores
possuem um risco maior de cair
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na informalidade, pois o aparato
legal de proteção social é fraco em
inúmeros países e, também, porque
acabam se engajando em ocupações de baixa produtividade.
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3 Tendências nos Salários e na
Produtividade
A crise inanceira global, seus impactos adversos na economia e a
pí ia retomada têm resultado não
somente em níveis persistentemente altos de desemprego como
também em ganhos salariais fracos
e com lenta elevação. A Figura 7
contém as tendências salariais no

G20 entre os anos de 2006 e 2013,
nos quais se veri ica uma queda generalizada na taxa de crescimento
dos salários reais no conjunto das
20 maiores economias do mundo.
O resultado fraco é basicamente
condicionado pelo comportamento
dos salários nos países desenvolvidos do G20, que cresceram apenas
0,3%, na média do período, uma

vez que, apesar da tendência de
queda, os ganhos salariais reais
cresceram bem mais nos países
emergentes do g rupo (6,4% na
média do período). A tendência à
queda no grupo dos emergentes
tem sido fortemente in luenciada pelo comportamento negativo
da evolução dos ganhos reais na
China.

Figura 7 – Tendências na Média Real de remunerações; 2006/2013 (Ano após Ano, %)

A estagnação salarial não decorre
somente do fraco crescimento econômico e baixo crescimento do emprego. Em parte deve-se, também,
ao signi icativo gap existente entre
o crescimento dos salários reais
e o crescimento da produtividade
do trabalho. A Figura 8, elaborada
pela OIT, mostra que o gap se elevou muito antes da crise inanceira
internacional de 2008.

De fato, desde 1999 a produtividade do trabalho tem crescido
mais fortemente que os salários
reais. Uma das razões pode ser o
jobless growth já mencionado, cujo
impacto sobre a produtividade
tende a ser crescente. De qualquer
forma, estes ganhos de produtividade não têm sido incorporados
aos salários reais, contribuindo
para promover sua estagnação, ou

baixo crescimento. Para muitas
das economias avançadas, a moderação na elevação dos salários
reais tem sido maior do que aquela
prevista pela relação entre a elevação do desemprego e mudanças
no crescimento salarial anterior à
crise de 2008 (OECD, Employment
Outlook, 2014).
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Figura 8 – Produtividade e Índice de Remunerações (G20 Economias Avançadas)

Ainda sobre produtividade, é interessante veri icar
as disparidades de crescimento que ocorrem entre os
países emergentes de diversas regiões do mundo. Conforme se veri ica na Figura 9, é notável a diferença de
crescimento entre os países asiáticos e outras regiões
com outros países emergentes, como, por exemplo, a
América Latina e Caribe.
Com relação a esta região, onde se insere o Brasil,
alguns dos fatores que determinam esse crescimento
baixo da produtividade do trabalho são a falta de in-
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vestimentos, a falta de crédito, os dé icits de infraestrutura, a pequena inovação tecnológica, a volatilidade
das políticas macroeconômicas, a desarticulação entre
as políticas educacionais e as necessidades do mercado de trabalho, a carência de políticas voltadas para o
desenvolvimento produtivo e a inexistência de diversiicação produtiva, gerando pouca integração entre os
setores econômicos. Além disso, esta região tem sua
estrutura de exportações fortemente dependente de
minerais, combustíveis, e produtos agrícolas, com uma
escassa participação do setor manufatureiro.
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Figura 9 – Evolução do Produto por Trabalhador em Regiões Emergentes

4 Síntese Conclusiva
Este texto contemplou uma retrospectiva do desempenho da economia mundial em período recente e
seus desdobramentos no mercado
de trabalho. Sem pretensão de esgotar a matéria, as principais conclusões são as que se seguem.
a) A observação acurada das análises e as estatísticas produzidas pelas principais instituições
internacionais indicam que o
crescimento mundial recente
tem mostrado uma prevalência
da estagnação econômica e de
baixo crescimento. Ademais, a
retomada do crescimento mundial pós-crise está muito lenta e
as possibilidades de que os níveis
dos indicadores econômicos an-

teriores à crise voltem aos níveis
que estavam são quase nulas. Parte desta estagnação decorre do
comportamento das economias
avançadas.
b) O baixo crescimento mundial
pode ser caracterizado como “fraco e desigual” entre as regiões do
mundo. Muitas são as explicações
para o lento crescimento mundial, e, dentre as justi icativas,
destacam-se: o alto nível de endividamento e alto desemprego
como re lexos da crise de 2008;
a baixa con iança dos países;
tensões crescentes entre Rússia e
Ucrânia; con litos no Oriente Médio; possibilidade de de lação na
zona do euro; desaceleração dos
emergentes; queda dos preços

das commodities; e descontrole
da epidemia do vírus Ebola.
c) Considerando as economias
avançadas, nota-se que o baixo
crescimento da economia global
impacta negativamente sobre o
mercado de trabalho, ao elevar
o dé icit de empregos e o desemprego de longo prazo. Além
disso, promove a estagnação dos
salários reais e piora a qualidade
do emprego em muitos países e
setores econômicos.
d) A maioria dos países do G20 está
enfrentando o chamado jobless
growth, fraco crescimento do
emprego, desde a crise inanceira
de 2008. O desemprego total tem
se mantido persistentemente
alto. Contudo, existem países que
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estão conseguindo reduzir mais
efetivamente sua taxa de desemprego, e essas regiões coincidem
com os lugares onde ocorre uma
redução demográ ica, ou seja,
diminuição na força de trabalho.
O baixo crescimento econômico
mundial impede que melhorias
sejam feitas no mercado de trabalho, indicando que as taxas de
desemprego pré-crise não voltarão tão cedo.
e) O desemprego de longo prazo
tem representado uma parcela
cada vez maior do desemprego
total, especialmente entre os
jovens. Isto tem enfraquecido a
tentativa de retomada do mercado de trabalho a níveis ótimos
(pré-crise), pois provoca mais
gastos do governo, além de fazer
com que desempregados percam
suas habilidades e os desmotivem
a procurar novos empregos (“trabalhadores desencorajados”).

mento econômico, e mostra que
a parcela estrutural tem grande
papel no desemprego observado.

crescimento dos salários reais e

g) O mercado de trabalho da população jovem tem piorado bastante.
O cenário de desemprego jovem
é mais grave no Sul e Leste da Europa, no Oeste da Ásia, na região
asiática do Pací ico, no Norte da
África e parte das Américas. Isso
só desmotiva os jovens a abandonar o mercado de trabalho,
sem induzi-los a permanecer na
escola.

cresce mais que o primeiro e seu

h) A ocorrência de emprego informal de baixa qualidade tem sido
mais frequente nesse panorama
de crise mundial, e cabe às mulheres a maior participação nesse
tipo de emprego. Essa situação é
decorrente de baixos níveis salariais, insegurança no trabalho,
deterioração do ambiente de
trabalho e fuga dos pequenos e
médios empreendedores da carga
tributária que a regulamentação
exige.

f ) A elevação do desemprego é
predominantemente cíclica, mas
a componente estrutural tem
crescido de forma signi icativa. A
OECD, ao estimar a NAIRU (taxa
de desemprego que não acelera
a in lação) de diversos países,
indica que houve grande aumento
nessa taxa, o que justi ica uma
lenta redução do desemprego,
mesmo com pequeno cresci-

(i) Há tendência de queda nos salários dos países desenvolvidos que
fazem parte do G20; contudo, os
países emergentes que compõem
o grupo apresentam ganhos salariais crescentes. Essa tendência
não se deve somente ao baixo
crescimento econômico mundial,
mas, também, à diferença entre o
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o crescimento da produtividade
do trabalho, sendo que o último
valor não é incorporado.
j) Com relação à baixa produtividade de alguns países, destacam-se
a América Latina e Caribe. Dentre
as causas para esse cenário, é
possível a irmar que o fato de
suas exportações dependerem,
principalmente, de commodities,
prejudica a produtividade interna; além disso, há poucas políticas de incentivo para esses países, pouca inovação tecnológica,
pouca diversi icação produtiva,
falta de crédito e investimentos,
dentre outros fatores.

1 Ver, entre outros, ILO, Global Employment
Trends 2014: risk or jobless recovery?; ILO,
World of Work Report 2014- developing with
jobs, Research Department, Genève, 2014;
OECD, Employment Outlook 2014, OECD
Publishing; World Development Report 2013:
Jobs, World Bank 2013; G20 Labour Markets:
Outlook, Key Challenges and Policy responses,
Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting, Melbourne,
Australia, 10-11 September 2014; World
Economic Outlook – legacies, clouds and
uncertainties, IMF, October, 2014; e OIT, Las
Américas ante los retos del siglo 21: empleo
pleno, productive y trabajo decente, Reunion
Regional Americana, Informe del Director
General, octubre, Lima, Perú.
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2 Para a OECD a taxa de emprego é medida como a participação da
população de 15 anos ou mais sobre o total do emprego.
3 O dé icit de emprego é medido pela diferença entre a taxa de emprego
atual e aquela veri icada no início da crise inanceira. Inclui não somente os desempregados, mas aqueles indivíduos que permaneceram
fora ou abandonaram a força de trabalho depois de serem desencorajados por longos períodos da busca por trabalho, e/ou perceberam
baixas perspectivas de novas oportunidades de emprego.

7 O conceito de informalidade surgido na década de 1970 tem sofrido
muitas mudanças, especialmente quando se leva em conta as características inerentes de diferentes países. De acordo com as novas
orientações da OIT, informalidade pode ser encontrada tanto no emprego assalariado, assim como entre os autônomos e conta-própria,
independentemente dos ramos da economia considerados. Ele
pode estar presente no “setor informal” strictu sensu, nas entidades
econômicas informais, e também em estabelecimentos formais.

4 O desemprego de longo prazo é de inido como aquele em que o
individuo esta procurando emprego há 12 meses ou mais.
5 NAIRU= non-accelerating in lation rate of unemployment (taxa de
desemprego que não acelera a in lação − Tradução livre).
6 De acordo com a OIT, um aspecto agravante do fraco desempenho do
mercado de trabalho sobre os jovens foi a elevação considerável da
participação daqueles que não estudam, não procuram emprego e não
trabalham. De acordo com a entidade, de um conjunto de 40 países
com disponibilidade deste tipo de dado, esse conjunto de jovens que
nada fazem aumentou em 30 deles.

(*) Professor Titular da FEA/USP e Pesquisador da FIPE. Este texto
contou com a competente colaboração da aluna do curso de Ciências
Econômicas Nicole Pitelli Biason, a quem coube a elaboração das
iguras, grá icos e tabelas, assim como a busca de dados e material
bibliográ ico. A aluna também realizou a primeira versão da síntese
conclusiva. Os erros, omissões e confusões são de responsabilidade
do autor. (E-mail: jpchahad@usp.br).
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Distribuição de Renda no “Fio da Navalha”: Uma Nota Sobre os
Desaﬁos no Avanço das Políticas Distributivas Brasileiras
V

1 Canal de Conﬂito de “ Rentismo
Versus Trabalhismo”
No último artigo desta série foram
apresentados dois possíveis canais
que at uam como contrapeso às
recentes melhorias na distribuição
de renda brasileira e que merecem
atenção quando se busca garantir
que essa melhoria se sustente por
mais tempo e da melhor forma
possível. Lembrando rapidamente,
eles se baseavam no: (1) fato de
que o aumento do emprego formal
observado no Brasil deve ser relativizado pelo tamanho da queda
do emprego informal e autônomo,
o que caracteriza melhoria no mercado de trabalho mas que, para
ser contundente, deve atingir mais
progressivamente o desemprego
aberto; e no: (2) fato de que os
mecanismos de transferência de

renda, embora positivos, demonstram um limite , de modo que o
crescimento do produto e da renda
são fatores essenciais não apenas
para superar este limite como também para impulsionar a previdência social, que também transfere
renda.
No presente ar t igo, apresent aremos um terceiro canal ou contrapeso, cuja importância remete
diretamente à conexão do setor
inanceiro com a distribuição da
renda nacional, tema central desta
série e, por isso, reservado para
uma análise individual. Foi observada a evolução do patrimônio inanceiro, pois escapa por aí
boa parte dos recursos que, de
outra forma, poderiam garantir
melhor distribuição de renda. Ao
contrário, concentrados estes re-
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cursos sob a forma de patrimônio
de grupos que podem poupar mais,
alimenta-se uma fonte relevante de
concentração de renda. Mas, de que
forma, se for esse o caso, poderia
ter o rendimento rentista se elevado sobre o rendimento trabalhista?
Para tanto, vale retomar uma tabela comparativa apresentada no
último artigo e que revela que os
avanços no quesito distributivo no
Brasil vêm sendo bem mais captados pela PNAD (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios) do que
pelo PIB. Conforme comentado
naquela ocasião, a única exceção
relevante foi o ano de 2007, no qual
o desempenho do PIB brasileiro foi
fortemente in luenciado pela descoberta do pré-sal e outros fatores
de conjuntura interna vis-à-vis a
externa. Segue a tabela:
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Tabela 1 – Dados Comparativos PIB e PNAD

ANO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012

PIB per capita (R$1000 de
2012)

% variação em relação ao
ano anterior

18,29
18,63
19,14
20,09
20,90
20,63
22,69
22,70

1,88
2,74
4,92
4,08
-1,30
3,20
0,06

PNAD rendimento real
inﬂ*2012
801
846
917
933
970
989
1036
1113

% variação em relação ao ano
anterior
5,62
8,39
1,74
3,97
1,96
4,75
7,43

Fonte: Ipeadata com dados do IBGE. Elaboração própria.
Nota: * valores in lacionados pelo INPC.

A melhoria distributiva captada pela PNAD mostra
que, no universo das entrevistas domiciliares, a renda
média aumentou, mas praticamente não informa sobre
rendimentos oriundos de patrimônio inanceiro. Avaliar o possível peso deste último não é trivial. Embora
parcialmente captados pelo PIB, os dados disponíveis
para avaliação do patrimônio inanceiro ainda são

muito insu icientes. No entanto, ainda assim, da parte
que efetivamente consegue ser captada pelo PIB, não
parece visível, de acordo com a análise do produto
pela ótica da renda, onde seria possível localizá-la.
Para tanto vamos, uma vez mais, reproduzir o grá ico
anteriormente utilizado para a análise da distribuição
funcional de renda nos últimos artigos:

Gráﬁco 1 – Composição do PIB pela Ótica da Renda

Fonte: IBGE/Sistema de Contas Nacionais. Elaboração própria.
Obs.: até o período em que este texto foi escrito, não estavam disponíveis dados para além de 2009.
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A tentativa de encontrar os rendimentos inanceiros pela avaliação
do PIB precisaria se dar por uma
via que fosse um pouco “além” do
mesmo. Isso parece nos deixar num
beco sem saída, pois se a fonte inanceira dos ganhos (supondo que
aumentaram) não é trabalhista,
tampouco seria do excedente operacional bruto total, que caiu, ou
dos impostos, aproximadamente
constantes. Das duas, uma: ou essa
fonte, caso tenha realmente aumentado, se encontraria inteiramente
além das categorias de análise do
produto pela ótica da renda ou a
composição das categorias esconde
algum(ns) elemento(s) em seu interior que cria(m) uma espécie de ilusão por excesso de agregação. A primeira hipótese é verdadeira sempre
que o PIB não for capaz de captar o
luxo de variações, quando geradas,
no estoque de riqueza inanceira. A
segunda hipótese, porém, também
pode ser verdadeira, sob algumas
considerações. Ocorre que, mesmo
que de modo ainda insu iciente, o
SCN 1 já incorpora algumas fontes
de ganhos inanceiros bem como,
desde 2007, já contabiliza os números das instituições inanceiras de
forma separada. Parte desses valores é computada como um tipo de
serviço e assim compõe o produto.
Mas se tratam de valores que não
existem no universo das entrevistas
domiciliares do IBGE (a menos de
salários e pró-labore dos indivíduos
envolvidos nesses serviços) e por
isso, embora estejam agregados no
PIB, não aparecem, por exemplo,
na PNAD. Dessa forma, o fato de

as variações na renda média da
população serem positivas e maiores quando observamos a PNAD
comparativamente ao PIB deve ser
devidamente ponderado, já que não
estamos incorporando, na primeira,
os rendimentos do patrimônio inanceiro mas, em algum grau, isso
se encontra na segunda. E, para que
isso ocorra, de acordo com o grá ico
acima, somente quando embutido
em dos seus componentes. Nesse
caso, só nos resta apontar o excedente operacional bruto total como
o fator excessivamente agregado,
por de inição. O que quer dizer que,
muito embora ele tenha caído enquanto agregado, é possível que
uma ou mais partes no seu interior
tenha(m) subido. Só para esclarecer
este ponto, o que está sendo a irmado é: é logicamente possível que o
excedente operacional bruto total
tenha se reduzido enquanto parcela
do PIB ao longo dos anos e, simultaneamente, tenha contado com
um aumento no seu interior, correspondente às rendas inanceiras.
Para isto, basta que suas partes que
caíram tenham sido maiores que o
suposto aumento da última.
Portanto, esta parcela da renda
merece ser investigada para o período em questão, mesmo com as
limitações que a envolvem. Uma
tentativa neste sentido é feita na
Tabela 2. Ali estão reunidos números dos ativos do patrimônio inanceiro entre os diferentes setores
institucionais utilizados pelo SCN.
A conta de patrimônio inanceiro
passou a ser elaborada pelo IBGE
em 2011, com o objetivo de detalhar e aprimorar a contabilidade
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desta parcela de rendimentos que,
a inal, apesar de não ter um cálculo simples, é muito importante. A
vantagem do uso da mesma está
exatamente em mostrar o balanço
anual das operações inanceiras,
extraindo-se os resultados patrimoniais e reduzindo um pouco a
imensa volatilidade dos luxos anuais. Segundo o IBGE,
A conta de patrimônio inanceiro
é uma declaração elaborada, no
início e no im do período contabilístico, dos valores dos ativos
inanceiros que se tem em propriedade e dos passivos existentes
por um setor institucional ou pela
economia nacional, utilizando-se
também as mesmas sete categorias
de ativos inanceiros. (...) A conta de
patrimônio inanceiro é demonstrada pelas contas de patrimônio
inicial e patrimônio inal e pela
conta de variações de patrimônio.
Essa última registra, no decurso
do período contabilístico, as variações no patrimônio inanceiro,
decorrentes de operações inanceiras – transações – (anteriormente
descritas) e de outras variações
de ativos – revalorizações – e de
outras variações de volume. (...)
As transações podem então ser
derivadas, residualmente, como a
diferença de estoques (posições)
entre o início e o im de um período, deduzidos quaisquer outros
luxos: Transações = Estoque inal
- Estoque inicial - Revalorizações Outras variações de volume. (IBGE,
2011, p.10)
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Tabela 2 - Conta de Patrimônio Financeiro, a Preços Correntes, Segundo os Ativos Financeiros,
por Setor Institucional (Balanço Financeiro) ($1.000.000)
Setor Institucional

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Empresas não ﬁnanceiras

2.824.646

3.347.136

3.915.178

3.760.455

4.549.030

Empresas ﬁnanceiras

4.311.841

5.206.426

6.575.071

7.693.613

8.758.842

Administração pública

1.981.028

2.113.076

2.285.409

2.345.987

2.644.611

Famílias e ISFL

1.509.005

1.658.568

1.967.156

1.974.887

2.310.638

TOTAL ECONOMIA

10.626.520

12.325.206

14.742.81

15.774.942

18.263.121

Variação % para o total da economia entre 2005-2009: 72%
Variação % do PIB (preços correntes) no mesmo período: 51%
Fonte: IBGE.
Elaboração própria.

Vale observar que, se houve variação (aumento) signi icativa do
patrimônio inanceiro nesses anos
(aumento de estoques) é porque os
luxos antecedentes também foram
signi icativos. E se uma parte desses luxos está captada no PIB,
então o mesmo re lete parcial e
indiretamente a evolução do patrimônio inanceiro. Este é apenas
um ponto para se guardar, pois talvez a melhoria funcional de renda
expressa no Grá ico 1 não seja
tão evidente. Ponderando ou não
sobre os luxos, de qualquer forma,
a visão sobre os estoques tem a
vantagem de revelar, em parte,
a riqueza inanceira acumulada
e existente num dado momento.
Optou-se por apresentar apenas a
evolução dos ativos patrimoniais
a im de se observar a evolução
e o peso da atividade inanceira
entre os setores da economia nacional, mas o balanço do passivo
para o total da economia também
é crescente nesses anos, elevando

a participação da renda enviada do
Brasil para os setores inanceiros
do resto do mundo. Isto, efetivamente, vem mostrar a participação
crescente da atividade inanceira
em todos os níveis. Tal fato remete
à permanência da importância do
setor inanceiro nos anos que se seguem a 2005. Porém, para a leitura
do peso provável dos rendimentos
inanceiros, não importa saber de
que forma os ativos são mais ou
menos escoados na forma de passivos, do mesmo modo que para as
entrevistas domiciliares não importa saber se os salários são mais
ou menos gastos, bastando que se
registre o volume de rendimentos
trabalhistas.
Assim, se considerarmos o ganho
rentista como um tipo de rendimento (assim como salários ou pensões)
e suspeitarmos da elevação deste
rendimento enquanto fonte de redução da parcela proporcional de
outros rendimentos na renda, não

estaremos diante de uma tarefa
simples e direta, mas de uma investigação indireta. É esta que está
sendo sugerida na Tabela 1.
Observando os consideráveis 72%
de elevação do patrimônio inanceiro, e sabendo que os luxos que
o geraram estiveram parcialmente
captados no cálculo do produto
interno entre 2005 e 2009, há, no
mínimo, bons indícios de que esses
luxos tenham tido alguma responsabilidade na redução do peso de
outras variáveis no PIB, conforme
se levanta a suspeita, para o caso
do trabalho. Ou, pela via direta, o
simples aumento do patrimônio
inanceiro em taxa maior do que
o aumento do PIB revela, por si
só que, para além da melhoria na
distribuição funcional captada no
Grá ico 1, encontra-se mais um elemento capaz de relativizá-la. Este
é o terceiro contrapeso à melhoria
da distribuição funcional de renda
já discutida.
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Juntando os três contrapesos acumulados neste e no artigo anterior,
uma boa possibilidade para interpretar a situação atual é continuar
sustentando a hipótese auxiliar de
que, no mercado de trabalho, houve
essencialmente uma mudança na
composição da oferta relativa ao
vínculo formal, com alguma perspectiva de que a formalidade continue crescendo (eventualmente
ultrapassando a queda da informalidade), ao mesmo tempo em que
os ganhos inanceiros continuaram
registrando cifras elevadas e eventualmente crescentes. Se mais ou
menos crescentes do que o aumento do emprego formal, na verdade
não é tão importante, pois se trata
de um resultado realmente escorregadio que caracteriza a delicadeza de uma trajetória oscilante,
que pode estar descrevendo exatamente este momento histórico no
Brasil: a distribuição funcional de
renda tem indícios signi icativos
de melhoria, mas a permanência

dos ganhos inanceiros, de diversas
formas, se apresenta como uma
cont ínua ameaça à manutenção
dessa melhoria. O que realmente
importa é abrir as lentes da observação para a ocorrência desta
trajetória. E com isso notar que o
Brasil se encontra, sim, um pouco
melhor do que já esteve no quesito
distributivo, mas ainda de forma
muito frágil e passível de pender
para qualquer lado. A depender de
uma conjugação considerável de fatores pode-se romper (ou esgotar)
com essa suposta trajetória virtuosa de maneira rápida ou a irmá-la
de modo mais consistente.

2 Hipótese Interpretativa para um
Quadro Distributivo Instável
Para discutir as implicações ou
possibilidades teóricas relacionadas aos três canais trabalhados,
considere-se um exemplo bem simpli icador no qual, por hipótese, a

economia apresente apenas três
grupos de renda, grosseiramente de inidos por “pobres”, “classe
média” e “ricos”. Suponha-se ainda
que os dois primeiros grupos recebam rendimentos oriundos de
variadas formas de trabalho e que
o último grupo receba rendimentos
de capital e ganhos rentistas no
sentido aqui colocado. Considere-se ainda que os rendimentos absolutos dos três grupos aumentaram
no período considerado, mas que o
maior aumento relativo tenha sido
o dos ricos, sendo, porém, que este
aumento tenha sido menor que o
somatório dos aumentos conjuntos
de pobres e classe média. Finalmente, suponha-se que os pobres
tenham elevado seu rendimento
relativamente mais que a classe
média. A igura a seguir dá uma
ideia dessa abstração. O tamanho
das setas representa a taxa de
crescimento da renda do respectivo grupo:

Figura 1 – Taxas Hipotéticas de Crescimento da Renda Entre Classes
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Esta ilustração contempla, simultaneamente:
• queda do Índice de Gini, uma vez que reduz a desigualdade interna do trabalho;
• queda da desigualdade funcional de renda, uma vez
que a somatória das taxas de crescimento dos rendimentos do trabalho supera a taxa de crescimento dos
rendimentos do capital e outras rendas;
• elevação do gap de rendimento relativo entre ricos e
pobres e entre ricos e classe média;
• se continuada por determinado tempo (imaginemos
que “no limite”), essa tendência apresenta a particularidade de transformar a classe média em “pobres
mais abastados” ou, inversamente, transformar os
pobres numa “classe média mais modesta”; a junção
dessas duas possibilidades encerra uma nova classe,
que pode ser chamada de “nova classe média”.
Sobre esta última classe descrita no item anterior,
“nova classe média”, pode-se dizer: com seu advento,
reduz-se o abismo entre os ricos e a nova classe média,
muito embora essa redução seja bem lenta, logicamente, dadas as condições do problema (que dispõem
a proporção entre as setas da forma bem particular
acima ou com pouca variação sobre ela).
A con iguração acima é, guardadas as devidas simpliicações, compatível com a estrutura sugerida mais
acima, de uma trajetória instável na distribuição de
renda e suaves lexibilizações dessa con iguração
perfeitamente concebíveis (por exemplo fazendo valer
o caso em que a participação total do trabalho cai ao
longo do tempo se a queda relativa do setor informal
for maior que o aumento do formal). O mais importante nessa estrutura é que se mantenha a sutileza na
qual, ora a distribuição funcional melhora, ora piora.
Ou que a diferença do tamanho somado das duas
primeiras setas em relação ao da segunda seta seja

sutilmente próxima de zero. Se positiva, a distribuição
funcional estará melhorando, porém, bem lentamente
e sempre requerendo precaução na análise. Se negativa, estará piorando e nas mesmas condições.
Desse modo, temos indícios de que a condição da distribuição funcional de renda hoje no Brasil descreve
2
uma espécie de io de navalha (!). Para que se con igure uma tendência clara é necessário que, mais do
que uma eventual substituição da informalidade pela
formalidade, seja garantida uma estratégia continuada de incorporação e quali icação de mão de obra nos
próximos anos. Isto não é trivial, pois nos primeiros
estágios de um processo de desenvolvimento ou de
mudança na in lexão de uma trajetória de desenvolvimento (neste caso, invertendo a tendência da distribuição funcional de renda), a incorporação do trabalho
é mais direta e a quali icação, menos fundamental. Já
com o passar dos anos, a geração de novos postos de
trabalho torna-se mais di ícil e a quali icação cada vez
mais necessária, aumentando o grau de di iculdade
do problema. Com base nos dados acima, na sutileza
sobre a in lexão distributiva funcional e aceitando
a interpretação de que até agora aproximou-se de
uma substituição da grande parte da informalidade
por formalidade no trabalho, pode-se entender que
o maior desa io deve mesmo estar começando agora,
na geração de novos postos de trabalho, mais que na
substituição relativa, embutidos na continuidade de
um processo robusto de crescimento com desenvolvimento econômico e social.
A menção à “nova classe média”, por sua vez, também
não veio por acaso. Tampouco a construção de um
diagrama que gerasse este estado de coisas. Tal denominação vem sendo utilizada há poucos anos no Brasil
para descrever a situação de migração das chamadas
classes D e E para a classe C nos estratos de renda
média. Sem perder a oportunidade da ironia, esse mais
parece ser o caso da constituição de uma “nova classe
pobre” do que propriamente de uma nova classe média
por vários motivos. Os dois principais, constatados
quando dos levantamentos para este estudo, foram:
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a tendência que alguns autores
detectaram de esvaziamento da
classe média ao longo do período
neoliberal 3 , entendendo-se esta
classe no sentido usual do termo4;
e o fato de que as melhorias gerais
e recentes na distribuição de renda
se referem predominantemente
a mudanças na cauda inferior da
distribuição. As últimas compreendem a inegável redução da pobreza
absolut a cober t a grandemente
pelos programas de transferência
de renda e mesmo a elevação do
salário mínimo que atinge mais os
decis inferiores da distribuição e,
principalmente, atinge diretamente os bene ícios previdenciários.
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década de 90 e perdeu visibilidade principalmente após as mudanças veri icadas nos
anos 2000. Ele está parcialmente associado
a hipótese de segmentação do mercado de
trabalho só que de forma um tanto mais intensa, na qual geralmente se utiliza o termo
polarização da renda. Ver, por exemplo,
Figueiredo et al (2007) ou Galete (2008).
4 Embora estigmatizado, o ícone de uma classe
média tradicional pode ser representado
pela classe média paulistana, cuja lista de
bens e serviços deve abranger, pelo menos:
casa própria, plano se saúde familiar, escola
particular e atividades extra-curriculares
para as crianças, um ou até dois carros na
garagem (como muitos paulistanos utilizam
para o rodízio) e férias anuais. Trata-se, é
claro, de aproximações não rigorosas.

Ipeadata: <http://www.ipeadata.gov.
br/>.

1 Sistema de Contas Nacionais, utilizado pelo
IBGE para calcular, entre outros agregados
macroeconômicos, o PIB. Será daqui em
diante apenas referido por esta sigla.
2 Em alusão a Harrod (1939), mas sem
qualquer conexão com o conteúdo de suas
ideias sobre crescimento econômico, guardando, porém, a substância de uma situação
na qual a economia encontra-se sutilmente
no limiar entre dois possíveis resultados,
neste caso, distributivos. Ao sair deste
limiar, a economia pode enveredar tanto
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Evolução do Estoque de Vínculos Empregatícios Formais Entre
2003 e 2013
R

Embora existam vários estudos
mostrando a expressiva geração
de empregos formais entre 2003 e
2013, em geral, não há muitos que
analisam este processo em nível
municipal e desagregando o comportamento entre optantes e não
optantes pel o SIMPLES. A partir
dos dados da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), é possível fazer a
referida análise. Contudo, antes de
partir para essa análise mais desagregada é importante apresentar
o quadro agregado para o Brasil.
Como pode ser visto pela Tabela
1, o estoque de emprego formal
dos declarantes da GFIP cresceu
de 24,3 milhões, em dezembro de
2003, para 42,9 milhões no mesmo
mês de 2013, resultando em uma

geração de empregos para o período de 2004 a 2013 de 18,6 milhões
(alta relativa acumulada de 76,5%
ou média anual de 5,8%a.a.). A
desagregação por estabelecimentos optantes e não optantes pelo
SIMPLES mostrou que o estoque
de empregos nos últimos cresceu em um ritmo superior ao observado nos primeiros: enquanto
para os optantes o crescimento foi
de 94,1% (6,9%a.a.) na comparação de dezembro de 2003 com o
mesmo mês de 2013, para os não
optantes o incremento foi de 71,2%
(5,5%a.a.). A participação do SIMPLES no emprego total cresceu de
23,2% para 25,5% no referido período, sendo responsável por 28,5%
do total de vínculos gerados nos
anos de 2004 a 2013.

N

C

(*)

O estoque de vínculos empregatícios dos optantes pelo SIMPLES
cresceu de 5,6 milhões, em dezembro de 2003, para cerca de 11
milhões no mesmo mês de 2013, ou
seja, uma geração de cerca de 5,3
milhões de empregos. Na mesma
comparação, o estoque de vínculos
empregatícios para os não optantes se elevou de 18,7 milhões para
cerca de 32 milhões, ou seja, um
incremento de 13,3 milhões.
Contudo, cabe destacar que o estudo é afetado por estabelecimentos
que mudaram de enquadramento,
bem como pelo nascimento e morte
de empresas, sendo que seria interessante posteriormente aprofundar o estudo por meio de dados em
painel, mas que não será realizado
neste artigo.

dezembro de 2014

34

temas de economia aplicada

dezembro de 2014

35

temas de economia aplicada
A análise desagregada por municípios, agrupados por décimos, é
mostrada na Tabela 2 e no Gráico 1. O 1º décimo é aquele com
menor e o 10º é aquele com maior
PIB per capita. Como importantes
observações, na comparação de
dezembro de 2013 com o mesmo
mês de 2003, podem ser citadas:
a) para todos os décimos o crescimento do emprego nos optantes
pelo SIMPLES foi maior que dos
não optantes; b) as cidades mais
pobres (com menor PIB per capita1) tiveram crescimento do emprego superior ao dos municípios
mais ricos – aquelas que estão
nos seis décimos mais pobres
tiveram incremento entre 89,7%
e 104,7% e aquelas que estão nos
4 décimos mais ricos registram
elevação entre 70,4% e 81,3%; c)
enquanto os municípios que estão
entre os 10% com maior PIB per
capita registraram alta de 71,7%

(5,6%a.a. e abaixo da média geral
de 5,8%a.a.), as cidades que estão
entre as 10% com menor PIB per
capita tiveram elevação do emprego de 102,5% ( 7,3%a.a.). Contudo, os 10% mais ricos ainda representavam uma parcela muito
grande do emprego total, mesmo
que declinante, tendo caído de
46,9%, em dezembro de 2003,
para 45,5% no mesmo mês de
2013. Já para os 10% mais pobres,
na mesma comparação, a participação no emprego total aumentou
de 0,7% para 0,8%.
Para as cidades que estão entre
aquelas com 50% de menor PIB
per capita houve crescimento
do emprego acima daquelas que
estão entre as de 50% de maior
PIB per capita tanto para os optantes como para os não optantes
ao SIMPLES na comparação do estoque em dezembro de 2013 com

o mesmo mês de 2003: 78,6%
cont ra 70,8% (6%a. a. cont ra
5,5%a.a.) para os não optantes
pelo SIMPLES; 145,7% cont ra
88,2% para os optantes (9,4%a.a.
contra 6,5%a.a.) e 93,2% contra
74,9% no emprego total (6,8%a.a.
contra 5,7%a.a.).
Um ponto que chama atenção é que
o ritmo de crescimento do emprego dos municípios mais pobres foi
fortemente puxado pelos optantes
do SIMPLES, em parte pela baixa
base de comparação, como pode
ser visto pela Tabela 2 e Grá ico 1.
A título de exemplo, os estoques de
vínculos empregatícios do SIMPLES
cresceram, no período de 2004 a
2013, 299% (14,8%a.a.), 223,4%
(12,5%a.a.), 172,4% (10,5%a.a.),
146,5% (9,4%a.a.) e 116% (8%a.a.)
para, respectivamente, o primeiro,
segundo, terceiro, quarto e quinto
décimos mais pobres do País.
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Gráﬁco 1 – Crescimento Médio Anual do Emprego no Período de 2004 a 2013 para Brasil
por Décimo de Municípios Segundo PIB Per Capita
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da do Ministério da Previdência Social e do IBGE.

Portanto, de forma resumida, pode-se a irmar que
houve crescimento expressivo do emprego formal no
período de 2004 a 2013, e o ritmo de incremento entre
os optantes pelo SIMPLES se deu de forma mais acelerada que entre os não optantes, bem como foi mais
intenso para as cidades mais pobres (menor PIB per
capita) do que para os municípios mais ricos (maior
PIB per capita). Ademais, um dos fatores que explica
o melhor desempenho das cidades com menor PIB
per capita é exatamente o expressivo ritmo de crescimento do emprego nos optantes ao SIMPLES nesses
municípios.2

1 Foi utilizado o PIB per capita dos municípios em 2003 para ordenar as cidades.

2 Cabe destacar, contudo, que as alterações de enquadramento de uma mesma
empresa afetam os resultados, bem como o nascimento e morte de empresas,
em especial, no caso do SIMPLES. Além disso, a soma dos décimos não dá somatório exatamente igual ao agregado na Tabela 1, pois há casos de vínculos
com município ignorado, bem como não houve ajuste às mudanças no número
de cidades.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental do Governo Federal desde janeiro de 2000. Mestre
em direção e gestão dos Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de
Alcalá/Espanha e Organização Iberoamericana de Seguridade Social. O autor
teve passagens pelo Ministério da Previdência Social (ex-Assessor Especial do
Ministro, Coordenador-Geral de Estudos Previdenciários e atualmente Diretor do Departamento do Regime Geral de Previdência Social), Ministério do
Trabalho e Emprego (ex-Assessor Especial do Ministro e ex-Coordenador-Geral
de Emprego e Renda), Ministério do Desenvolvimento Social (ex-CoordenadorGeral de Acompanhamento e Quali icação do Cadastro Único), Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA). A opinião do autor não exprime a posição institucional das instituições
citadas. (E-mail: rogerio.costanzi@previdencia.gov.br).
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O Grau Inovativo das Aglomerações Industriais Relevantes do
Brasil – Parte II1
E

Essa segunda parte do trabalho
irá mostrar a metodologia adotada
para de inir o Índice de Inovação
regional e os clusters de inovação a
partir dele. A base desse índice são
as habilidades importantes para o
processo inovativo que cada ocupação possui. Assim, um município
com um mercado de trabalho local
composto relativamente por mais
trabalhadores em ocupações com
maior capacidade inovativa terá
um Índice de Inovação mais elevado, dada a composição setorial da
indústria e o número de trabalhadores em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

1 Metodologia
Thompson e Thompson (1985;
1987, apud FESER, 2003) argumentaram fortemente de que os economistas e os planejadores regionais
de desenvolvimento econômico
deveriam dar pelo menos a mesma
atenção para os tipos de trabalho
da economia local como dão para
os tipos de produtos que são fabricados no local. O Índice de Inovação que irá ser calculado neste
trabalho dará esse foco no mercado de trabalho das aglomerações,
considerando ainda a composição
setorial da indústria.

Esse índice procura avaliar a capacidade de inovar das aglomerações que está incorporada nas
habilidades dos seus trabalhadores e no mix de ocupações locais,
considerando que, se as irmas
do local procuram inovar, elas
incentivaram a formação de mais
pesquisadores e de trabalhadores
com as habilidades necessárias no
mercado de trabalho local. Ou, de
outro modo, se os trabalhadores
possuem as habilidades necessárias para inovar, isso ajuda e
incentiva as irmas locais a inovarem, mesmo que elas não façam
um esforço contínuo para isso.
Logo, pode existir uma mão de
via dupla no mercado de trabalho,
tornando importante avaliar a
composição das habilidades dos
trabalhadores como um indicador
da capacidade inovativa da aglomeração, indo além de analisar
simplesmente, mas também incluindo a presença de indústrias
de setores de alta tecnologia e das
economias do conhecimento, já
que não são apenas esses que inovam. Assim, a análise dos tipos de
trabalho e suas habilidades complementa uma análise dos tipos
de produtos e setores no tocante
à inovação.
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As habilidades de cada ocupação
foram obtidas da ONET (Occupational Information Network), um
banco de dados eletrônico sobre
as ocupações americanas desenvolvido pelo Department of Labor
dos EUA desde 1998, substituindo
o DOT (Dictionary of Occupational
Titles).
As variáveis da ONET sobre habilidades, perícias, conhecimentos,
interesses e estilos de trabalhos
recebem duas classi icações para
cada ocupação: a primeira numa
escala de 1 (baixo) a 7 (alto), de
acordo com o nível de profundidade que a ocupação exige na
habilidade, perícia, conhecimento,
interesse ou estilo de trabalho.
Por exemplo, no caso da variável
conhecimento de economia e de
contabilidade, pode-se ir de um
conhecimento simples de números, noções de economia e procedimentos contábeis (classi icação
1) até um conhecimento mais
complexo de operações inanceiras, regulamentos, econometria,
modelos avançados de economia
e de contabilidade de custos (classi icação 7); e a segunda numa
escala de 0 (irrelevante) a 5 (alto),
que corresponde à importância
da variável em termos da centra-

39

temas de economia aplicada
lidade e da frequência de uso nas
atividades da ocupação (FESER,
2003). Já as variáveis de contexto
de trabalho possuem uma escala
diferente e, nesse caso, foram
normalizadas para uma escala de
0 a 1.
O sistema de classi icação das
ocupações adotado pela ONET é a
Standard Occupational Classi ication (SOC) dos EUA. Os dados da
ONET que serão utilizados neste
trabalho são os da atualização
de julho de 2011, versão 17, e que
usaram a classi icação da SOC
2010.
Porém, os dados sobre as ocupações do mercado de trabalho
brasileiro seguem a CBO do MTE.
Maciente (2013) realiza um trabalho pioneiro ao ligar as ocupações da ONET-SOC 2010 com
a classi icação das ocupações da
CBO 2002, procurando atribuir
às ocupações da CBO os valores das variáveis da ONET das
ocupações da SOC 2010. Assim,
o banco de dados da ONET foi
usado como uma aproximação
para o nível das habi lidades,
dos conhecimentos e de outros
requ isit os das ocupações do
mercado de trabalho brasileiro. Maciente (2013) conseguiu
atribuir 263 variáveis da ONET
para 2.702 ocupações distintas
da CBO 2002, obtendo-se uma
boa aproximação para o nível das
habilidades das ocupações do
mercado de trabalho brasileiro.

Usando os dados do trabalho de
Maciente (2013), foram selecionadas 87 das 263 variáveis, que
re letem habilidades, perícias, conhecimentos e estilos de trabalho
ligados e úteis às atividades inovativas. As variáveis foram selecionadas considerando a inovação
em termos amplos, ou seja, inovações que procuram gerar novos
produtos, processos e patentes;
inovações nas dimensões gerencial, organizacional, comercial,
distributiva e outras da irma; que
podem ser novas só para a irma,
para o mercado nacional ou para
o mercado mundial; e que pode
ser obtida pela pesquisa pura, por
atividades de P&D, por compra de
licenças, por atividades cooperativas, pela absorção de novas ideias
alheias, pela compra e estudo do
conhecimento incorporado numa
nova máquina ou software e por
outros meios, pelos quais a inovação pode ocorrer.
Além disso, como o objetivo do
trabalho é avaliar a capacidade
inovativa de uma aglomeração, e
não de uma irma isolada, também foram consideradas variáveis importantes para o processo
de transbordamento de conhecimento que ocorre através dos
trabalhadores de uma mesma
localidade. Assim, as 87 variáveis
selecionadas foram subdivididas
em duas categorias: potencial
inovativo, que são as variáveis
que podem ser diretamente utilizadas nas atividades inovativas,
e spillover de conhecimento, que

re letem mais a capacidade que
cada ocupação tem de transmitir
e receber informações, conhecimentos e ideias – logo, que impactam a capacidade inovativa das
aglomerações através dos transbordamentos de conhecimento. São 61 variáveis de potencial
inovativo e 26 as de spillover de
conhecimento. Entre as de potencial inovativo, pode-se citar, por
exemplo, as variáveis Fluência de
Ideias, Originalidade, Inovativo,
Pensamento Crítico, Solução de
Problemas Complexos e Design
de Tecnologias. Já entre as de
spillover de conhecimento, têm-se
Compreensão e Expressão Oral e
Escrita, Falar com Clareza e Frequência de Interações Face a face,
entre outras variáveis.
Como a irma Maciente (2013), as
variáveis da ONET possuem uma
alta correlação entre si, mesmo
variáveis de domínios diferentes.
Isso permite a utilização de métodos de análise multivariada de
fatores, a im de reduzir e classi icar os dados originais combinando-os, mantendo a maior parte
das informações, e de encontrar
fatores ou constructos desconhecidos nos dados (HAIR et al.,
1998; MINGOTI, 2007).
Entre esses métodos de redução
de dados, o de componentes principais, PCA, Principal Component
Analysis, constrói um conjunto de
variáveis C1, C2, ... Ck ortogonais,
ou seja, não correlacionadas, a
partir de uma combinação linear
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de k-variáveis aleatórias (X1, X2,
... X k). Essas variáveis ortogonais,
denominadas componentes principais, captam toda a variabilidade das variáveis originais, ou seja,
os componentes são de inidos a
partir de uma matriz de covariância. Esses componentes principais
partem da matriz da Transformada de Hotelling, cujas linhas são
formadas a partir dos autovetores da matriz de covariância das
variáveis originais, arranjados de
modo que a primeira linha seja
o autovetor correspondente ao
maior autovalor e assim sucessivamente, até que a última linha
corresponda ao menor autovalor.
Os k componentes explicam toda
a variância das k variáveis originais; porém, selecionando-se apenas (k – n), n < k, componentes,
pode-se explicar a maior parte
da variância dos dados e, assim,
escolher as formas mais representativas dos dados a partir de
combinações lineares das variáveis originais.
Aplicou-se o método da PCA nas
61 variáveis de potencial inovativo e nas 26 de spillover de conhecimento selecionadas da ONET.
Seguindo os trabalhos de Feser
(2003) e Maciente (2013), os valores das variáveis utilizados foram
obtidos multiplicando-se a classiicação da ONET relativa ao nível
de profundidade da variável, de
1 a 7, pela classi icação do nível
de importância da variável para
a ocupação, de 0 a 5. Os testes de
MSA, Kaiser’s Measure of Sam-

pling Adequacy (Adequação da
Amostra de Kaiser), e o teste de
Esfericidade de Bartlett são duas
das principais medidas do ajuste
da amostra à análise de componentes principais e seus resultados foram positivos para a utilização da PCA, em que todas as
87 variáveis selecionadas foram
mantidas.
Escolhidas as variáveis que serão
usadas, o próximo passo é escolher
o número de fatores a serem extraídos. Existem vários métodos para
orientar essa decisão, entre eles
o teste da Raiz Latente de Kaiser
(1960), a análise grá ica dos autovalores, Scree Test, e o critério do
percentual de variância explicada.
Assim, analisando os resultados
da Raiz Latente e do Scree Test, e
de que 80,73% da variância total
entre as ocupações nas 87 variáveis selecionadas da ONET já são
explicadas até o 10º componente
de potencial inovativo e 84,82%
até o 4º componente de spillover
de conhecimento, valores representativos, decidiu-se extrair esse
número de componentes.
Em seguida, selecionado o número
de componentes a serem extraídos,
procede-se à interpretação dos
componentes. As cargas fatoriais
são os pesos que cada variável tem
na combinação linear que forma os
componentes. Assim, as variáveis
que possuem maior carga fatorial
em termos absolutos num componente são mais importantes para
interpretá-lo. A rotação dos fatores
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facilita nessa busca do sentido dos
componentes extraídos ao deslocar
os eixos de referência dos fatores
em torno da origem até alcançar
uma posição em que as cargas fatoriais dos componentes permitam
melhor interpretação. Isso é feito
simpli icando-se as linhas e colunas da matriz de cargas fatoriais,
mas sem alterar o autovalor total
dos componentes; logo, sem alterar
a variância total explicada por eles,
apenas redistribuindo as cargas
fatoriais entre os componentes
conforme a metodologia de rotação escolhida. Entre os métodos de
rotação ortogonal que simpli icam
essa matriz de cargas fatoriais,
o VARIMAX é o mais comumente
utilizado pela sua capacidade analítica.
Com a rotação VARIMA X, o primeiro componente de potencial
inovativo explica sozinho 23,56%
da variância, enquanto o segundo,
10,59%, ainda mantendo a mesma
ordem decrescente de percentual de variância explicada por
componente e o percentual total
acumulado de 80,73%. Semelhantemente para os de spillover de
conhecimento, em que o primeiro
explica 46,46% da variância, acumulando no total dos quatro componentes 84,82% da variância, havendo apenas uma redistribuição
das cargas fatoriais com a rotação.
A partir das cargas de iniu-se a
interpretação de cada um dos componentes. O primeiro e mais relevante componente de potencial
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inovativo possui cargas signi icativas em 20 das variáveis, abrangendo perícias e habilidades de
raciocínio e solução de problemas
(Fluência de Ideias, Originalidade,
Pensar Criativamente, Rapidez de
Conclusão, Sensibilidade a Problemas, Solução de Problemas Complexos etc), associados à capacidade de manipular e analisar dados
(Habilidade Matemática, Ciência,
Analisar Dados e Informações etc)
e de aplicar e aprender novos conhecimentos e ideias (Aprendizado
Ativo, Design de Tecnologia, Análise Operacional etc). Logo, esse
componente revela a capacidade
da ocupação de encontrar e gerar
novas ideias e conhecimentos e
implementá-las na solução de problemas, ou seja, a capacidade analítica de gerar inovações. Por isso,
esse componente foi denominado
“Capacidade de utilizar e gerar
conhecimentos e de solucionar
problemas”. O segundo componente é mais especí ico na capacidade
de procurar, processar, manipular
e analisar dados (Investigativo,
Atenção aos Detalhes, Pensamento
Analítico, Processar Informações,
Documentar/Gravar Informações
etc), englobando campos do conhecimento que utilizam essa capacidade (Química e Clerical) e a habilidade de usá-lo (Atualizar e Utilizar
Conhecimentos Relevantes etc).
Porém, está negativamente relacionado com a capacidade de utilizar
o conhecimento em questões mais
operacionais (Análise Operacional,
Design de Tecnologia e Produção
de Alimentos).

Já os componentes seguintes englobam diferentes áreas do conhecimento e perícias, habilidades e
contextos de trabalhos relacionados: “Ciências sociais e capacidade
de administrar e gerenciar”, “Ciências humanas e línguas”, “Ciências
da saúde”, “Engenharia e design”,
“Comunicação e pensamento criativo”, “Transporte, construção e
segurança pública”, “Tecnologia da
informação e comunicação (ICT)”
e “Ciências naturais”. Todas essas
áreas do conhecimento cientí ico humano são importantes para
gerar inovações, principalmente
se associadas com as perícias e
habilidades dos dois primeiros
componentes. Interessante notar
que a variável Inovativo tem o
maior peso tanto em “Engenharia
e design” como em “Comunicação e
pensamento criativo”.

Já o pr imeiro componente de
spillover de conhecimento abrange um vasto número de habilidades e perícias de expressão
(Expressão Oral, Expressão Escrita, Falar com Clareza etc), de
compreensão (Compreensão Oral,
Compreensão Escrita, Compreensão de Leitura etc) e de comunicação (Interpretar o Sentido de Informações para Outros,
Comunicar-se com Pessoas Fora
da Organização etc) que estão
intimamente ligadas. Por isso,
esse componente foi denominado
“Capacidade de expressão e compreensão”. O segundo, “Capacidade de treinar, ensinar e instruir”,
engloba mais habilidades de en-

sinar outros (Instruir, Treinar e
Ensinar Outros, Treinar e Desenvolver Outros etc). O terceiro é
composto de habilidades e contextos de trabalho sociais (Socializar, Trabalhar em Cooperação
etc), de inido como “Capacidade
de socializar e cooperar”. Por último, a “Capacidade de desenvolver
e trabalhar em grupo e de interagir” envolve Coordenar o Trabalho e as Atividades de Outros,
Trabalhar com Grupo de Trabalho
ou Times, entre outros, incluindo uma exigência de trabalho
muito importante na literatura de
transbordamento de conhecimento: Frequência de Discussões Face
a face. Esses componentes são
relativamente mais bem de inidos e distintos entre si do que os
componentes de potencial inovativo, em que muitas variáveis têm
pesos importantes e semelhantes
em diferentes componentes.
Como o objetivo do presente trabalho é compor um índice que
represente o grau de inovação
de uma aglomeração através das
habilidades em geral do seu mercado de trabalho, utilizaram-se as
cargas fatoriais da PCA e o valor
que cada ocupação tem nas 87
variáveis selecionadas para gerar
uma escala múltipla, onde as 87
variáveis para cada ocupação
serão reduzidas para apenas 14
componentes, porém, que conseguem explicar juntas mais de
80% da variância entre as ocupações. A vantagem visada nesse
método é poder representar as
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múltiplas e complexas dimensões
da capacidade inovativa e da capacidade de transbordar conhecimento que cada ocupação tem
em poucas medidas, ou notas, que
dizem o quanto aquela ocupação
tem possibilidade de contribuir
no esforço inovativo da região.
Assim, facilita-se a interpretação
dos result ados, evitando usar
variáveis redundantes e seguindo
a boa conduta da parcimônia no
número de variáveis.
Portanto, cada ocupação vai receber 14 notas representando os
14 componentes extraídos com a
PCA, em que cada nota será uma
combinação linear de todas as 87
variáveis da ocupação, usando
como peso as cargas fatoriais com
a rotação VARIMAX, dando assim
maiores pesos para aquelas variáveis que mais diferenciam as ocupações na sua capacidade inovativa e de spillover de conhecimento.
Ou seja, sendo C P, O, m e C S, O, m as
notas nos componentes do potencial inovativo e nos de spillover de
conhecimento, respectivamente,
O = 1,... 2.702 as ocupações e m
= 1,... 14 os componentes da PCA,
então:

Onde
, são as cargas
fatoriais de cada um dos m componentes do PCA e X k, O são as 87
variáveis originais selecionadas

da ONET para cada uma das O
ocupações.
Na “Capacidade de utilizar e gerar
conhecimentos e de solucionar
problemas”, a ocupação com a
maior nota, 13,2948, foi pesquisador em ísica, seguido de ísicos
em várias áreas de especialidade
com a mesma nota. Interessante
que pesquisador em ísica é uma
das ocupações que está dentro
da família da CBO 2002 “Pesquisadores das Ciências Naturais e
Exatas”, uma das nove famílias de
ocupações pro issionais diretamente associadas à atividade de
P&D, usadas com proxy de esforço
inovativo no trabalho de Araújo
(2013). Portanto, esses pesquisadores são importantes pro issionais para o processo inovativo.
Médicos, químicos, engenheiros,
diretores, pesquisadores, gerentes
e pro issionais de TI (tecnologia da
informação) foram as ocupações
com maior nota nos componentes
de potencial inovativo.
Já nas dimensões de spillover de
conhecimento, a maior nota em
“Capacidade de expressão e compreensão” foi para a ocupação de
professor de direito do ensino
superior. Interessante notar que
o pesquisador em ísica e os ísicos em várias especialidades
icaram com a segunda maior
nota, mostrando a relevância dessas ocupações para a inovação
em nível regional. Destacam-se
nos componentes de spillover de
conhecimentos as ocupações de
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professor, pro issionais da educação, psicólogos, chefes de estado
e altos cargos do poder executivo
do governo, diretores e gerentes.
O Índice de Inovação proposto
aqui se baseia nas muitas evidências da literatura de uma associação positiva entre os esforços de
P&D local e a inovação em várias
regiões do mundo (JAFFE, 1989;
MORENO et al., 2005; FRITSCH;
SLAVTCHEV, 2007; GONÇALVES;
ALMEIDA, 2009; GONÇALVES;
FAJARDO, 2011; MONTENEGRO
et al., 2011; MASCARINI, 2012;
A R AÚJO, 2013). A lém d i s so,
procurou-se unir em um único
índice duas das medidas mais
utilizadas no caso brasileiro: o
número de pro issionais de alta
quali icação e em atividades de
P&D (JAFFE, 1989; MORENO et
al., 2005; FRITSCH; SLAVTCHEV,
2007; MONTENEGRO et al., 2011;
ARAÚJO, 2013) e a participação
regional dos setores mais inovativos (LEMOS et al., 2005; GONÇALVES; ALMEIDA, 2009; GONÇALVES; FAJARDO, 2011).
Primeiramente, além de se considerar o número de trabalhadores ligados diretamente ao P&D
sobre o tot al de t rabalhadores
da região, consideraram-se todos
os trabalhadores da indústria de
transformação e extrativa mineral,
ponderando-os pela sua capacidade de contribuir para a inovação,
conforme as notas de potencial inovativo e spillover de conhecimento
calculadas acima.
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Segundo, a classi icação do nível tecnológico dos
setores em que os trabalhadores atuam segue a do
IBGE, em quatro níveis crescentes: baixa intensidade tecnológica, média baixa intensidade tecnológica,
média alta intensidade tecnológica e alta intensidade
tecnológica. Para essa classi icação, o IBGE utilizou a
relação gastos em P&D/receita líquida de vendas da
PINTEC, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica,
de 2000, calculando uma proxy do modelo proposto
pela OECD, Organisation for Economic Co-operation
and Development (Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico), e captando assim uma

importante parte do esforço empreendido pelas empresas no que toca à questão tecnológica. O Quadro
2 mostra os setores que compõem cada um desses
grupos, convertidos para a CNAE 2.0, Classi icação Nacional de Atividades Econômicas, conforme as quadros
de conversão do IBGE e as similaridades tecnológicas.
Finalmente, a determinação dos trabalhadores diretamente associados às atividades de P&D pode ser
obtida das nove famílias da CBO 2002, que estão no
Quadro 1, que englobam 33 ocupações de pesquisadores, diretores, gerentes e técnicos de P&D.

Quadro 1 – Famílias de Ocupações Associadas Diretamente a P&D
Código CBO

Famílias de Ocupações Proﬁssionais

1237

Diretores de Pesquisa e Desenvolvimento

1426

Gerentes de Pesquisa e Desenvolvimento e Aﬁns

2030

Pesquisadores das Ciências Biológicas

2031

Pesquisadores das Ciências Naturais e Exatas

2032

Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia

2033

Pesquisadores das Ciências da Saúde

2034

Pesquisadores das Ciências da Agricultura

2035

Pesquisadores das Ciências Sociais e Humanas

3951

Técnicos de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento

Fonte: MTE; CBO 2002.
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Quadro 2 – Classiﬁcação da Indústria de Transformação e Extrativa Mineral por Intensidade Tecnológica
Classiﬁcação

CNAE 2.0
301 a 305 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
262 a 268 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
325 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Alta intensidade
tecnológica

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
28 Fabricação de máquinas e equipamentos
291 a 293, 295 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
192 Fabricação de produtos derivados do petróleo
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
261 Fabricação de componentes eletrônicos

Média alta
intensidade
tecnológica

12 Fabricação de produtos do fumo
20 Fabricação de produtos químicos
294 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
32 e 309 Fabricação de produtos diversos: fabricação de motocicletas
171 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

Média baixa
intensidade
tecnológica

24 Metalurgia
172 a 174 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
13 Fabricação de produtos têxteis
10 Fabricação de produtos alimentícios
31 Fabricação de móveis
05 a 09 Indústrias extrativas

Baixa intensidade
tecnológica

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
16 Fabricação de produtos de madeira
18 Impressão e reprodução de gravações
11 Fabricação de bebidas
191 e 193 Coquerias e fabricação de biocombustíveis

Fonte: Pesquisa Industrial Anual – Empresa 2003 (PIA-empresas 2003) e CNAE 2.0 (IBGE).

Desse modo, ponderando-se o número de trabalhadores em cada
ocupação da região pela nota do
potencial inovativo e spillover de
conhecimento, pela intensidade
tecnológica do setor e por ser ou
não uma das ocupações associadas
diretamente em P&D, calculou-se

o seguinte Índice de Inovação em
duas etapas:
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Em que Ind _ InoR ,C é o Índice de Inovação para a região R na dimensão
de potencial inovativo ou spillo;
ver de conhecimento
é o peso dado pelo nível tecnológico do setor, ST, onde o trabalhador atua e se esse trabalhador
é ou não de uma das 33 ocupações
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associadas diretamente a P&D; CO é a nota da ocupaé o número de trabalhação O na dimensão C;
dores industriais na região R, no nível tecnológico ST
e na ocupação O; e NR é o total de trabalhadores da
indústria de transformação e extrativa mineral da
região R. O resultado inal é dado pela média entre as
14 dimensões de capacidade inovativa das ocupações,
de inindo o grau inovativo da região,
. Esse
índice vai ser calculado para diferentes níveis geográicos, considerando o total de trabalhadores dentro de
cada nível: para o Brasil, as cinco regiões naturais, os
26 Estados brasileiros, as aglomerações industriais
relevantes (AIR), identi icadas no trabalho anterior, e
os 5.565 municípios brasileiros em 2010. Essa média
também foi calculada separadamente para as 10 dimensões de potencial inovativo e para as quatro de
spillover de conhecimento, permitindo, assim, observar se a capacidade inovativa das regiões veri icada
pelo índice está mais ligada ao potencial inovativo do
mercado de trabalho ou aos possíveis efeitos de transbordamento de conhecimento.
, foi utilizado
Para a determinação dos pesos
um modelo ANOVA, Análise de Variância, com duas
variáveis qualitativas: o nível tecnológico, com quatro
categorias, e se é ou não uma ocupação diretamente
associada a P&D, uma variável binária. Além disso,
foram considerados também efeitos multiplicativos
dessas duas variáveis, já que essas iterações binárias
deram signi icativas nos resultados. Já a variável
dependente nesse modelo é o Índice de Habilidade,
de inido como:

Ind _ HabMun, C , ST , P& D =

å

2702
O =1

CO * N Mun , ST , O

N Mun, ST , P& D

Onde
é o Índice de Habilidade do
município
, nos setores com nível tecnológico
e na categoria de ocupações associadas diretamente ou não a P&D. Esse índice é calculado para cada
dimensão de potencial inovativo e de spillover de
conhecimento, C, como o número de trabalhadores
da indústria na ocupação O vezes a sua respectiva
nota na dimensão C, sobre o número total de trabalhadores. Em seguida, é realizada uma média das
é a nota relativa de
14 dimensões. Assim, o
cada município nas dimensões de potencial inovativo e de spillover de conhecimento, determinada pela
composição do seu mercado de trabalho.
A categoria de referência do modelo é baixa intensidade tecnológica e não P&D, onde o intercepto é
igual à média entre os municípios do
dessa
categoria. Os coe icientes das variáveis binárias são os
coe icientes diferenciais de intercepto, pois mostram o
quanto as médias das outras categorias diferenciam-se da categoria de referência. Para mais detalhes
dos modelos ANOVA, ver Kennedy (1998) e Gujarati
(2006).
O modelo descrito acima foi estimado com os dados
do número de trabalhadores por município, setor e
ocupação dos microdados da RAIS (MTE) de 2012, que
considera apenas os empregos formais. Como esperado, o grupo de setores de alta intensidade tecnológica resultou no maior coe iciente positivo, enquanto
o grupo dos setores de média baixa intensidade, o
menor coe iciente, ainda assim com um diferencial
positivo em relação ao grupo de referência dos setores de baixa intensidade. As ocupações diretamente
associadas a P&D tiveram o maior coe iciente, apontando para a consistência das variáveis selecionadas
da ONET e dos componentes extraídos delas pela PCA
para representar a capacidade inovativa dos trabalhadores. Todos os coe icientes, inclusive os das interações binárias, deram signi icativos no teste t e conjun-
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tamente no teste F, revelando que
há uma diferença entre os setores e
as ocupações em P&D no tocante às
habilidades, perícias, conhecimentos e contextos de trabalho relevantes para a inovação. Os setores
de maior intensidade tecnológica
contratam relativamente maior
número de ocupações com maior
capacidade inovativa. Normalizando esses resultados em relação ao
maior efeito total (grupo de alta
intensidade tecnológica e P&D),
obtiveram-se os pesos
, permitindo, assim, ter todos os fatores
para calcular o Índice de Inovação
de inido acima.
Utilizou-se a técnica da Análise
Exploratória de Dados Espaciais
(ESDA) para de inir clusters de
inovação a partir do Índice de Inovação dos municípios, usando-se
o I de Moran e o I de Moran Local
(veja ANSELIN, 1995; 1996; 1998),
assim como foi para de inir as AIRs
a partir da produção industrial dos
municípios. Desse modo, também
se facilita a comparação dos resultados dos clusters de inovação
da indústria com os da produção
industrial.
Portanto, pretendendo-se de inir
os clusters de inovação mais relevantes, com alto grau inovativo
e com possíveis efeitos de transbordamento espaciais entre vizinhos e economias de aglomeração,
determinaram-se os clusters de
municípios com autocorrelação
espacial local estat isticamente
signi icante no Índice de Inovação.

Identi icaram-se clusters do tipo
HH, delimitando-se os clusters de
inovação como os municípios contíguos do tipo HH e os municípios
imediatamente do entorno, conforme a con iguração centrorradial da
indústria brasileira. Seguindo os
trabalhos de Lemos et al. (2005) e
Domingues e Ruiz (2008), estabeleceu-se o nível de signi icância em
10% e uma matriz de vizinhança
do tipo Rainha. Finalmente, foram
considerados relevantes apenas
aqueles clusters de inovação com
média no Índice de Inovação dos
municípios que o compõem acima
de 0,35, um valor alto comparado à
média dos municípios brasileiros:
aproximadamente de 0,25.
Para calcular o Índice de Inovação
das AIRs e regiões e de inir os clusters de inovação, foram utilizados
os dados da ONET adaptados para
2
a CBO 2002 de Maciente (2013)
e os dados municipais do número
de empregos da RAIS para 2003
e 2012, ao nível de cinco dígitos
(ocupações/sinônimos), separando por setor CNAE 2.0 no nível de
cinco dígitos (classe) e para todos
os municípios brasileiros.
Para o georreferenciamento dos
dados, a im de se calcular as matrizes de vizinhança e aplicar a
ESDA, foi utilizada a Malha Digital
Municipal 2007 do IBGE para todo
o território brasileiro, compreendendo os 5.564 municípios brasilei3
ros de 2007.
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Na próxima edição, a terceira parte
desse trabalho irá mostrar os resultados dessa metodologia para o
Brasil em 2012, revelando o grau
inovativo das AIRs e regiões e os
clusters de inovação recentes do
País.
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Número de Legisladores e Representatividade Política das Mulheres: Desaﬁos Metodológicos e Contexto Municipal Brasileiro1
G

1 Introdução
O presente estudo é o seg undo
de uma série de artigos que visa
analisar como o número de legisladores dos municípios brasileiros
pode afetar a representatividade
das mulheres na política, e como
esse efeito impacta as decisões de
políticas públicas dos governantes. No primeiro artigo, intitulado
“Número de legisladores e representatividade política das mulheres:
motivações para análise do caso
brasileiro”, discutiu-se a relevância
desse tema. Primeiramente, foram
expostos alguns estudos que mostram a importância de diversas
instituições políticas na representatividade de minorias. Além disso,
abordou-se o tema especí ico da
representatividade feminina, tanto
no Brasil quanto no mundo. Abordando ambos os pontos, tentou-se
deixar clara a importância de entender como mais um mecanismo
institucional − o número de vagas
no Legislativo − pode afetar a representatividade das mulheres na
política brasileira.
Analisar tal relação, no entanto, é
um grande desa io metodológico.
O presente artigo visa explicar tal
desa io, mostrar como o contexto

político municipal no Brasil consegue superá-lo e aprofundar o conhecimento sobre política nos municípios brasileiros. Só com esses
entendimentos é possível discutir e
analisar resultados econométricos,
tema que será abordado nos próximos artigos.

2 Desaﬁo Metodológico
O grande desa io para se fazer
inferências causais de um maior
número de legisladores nas variáveis de interesse é ter uma estratégia de identi icação que permita
isolar o efeito que um maior poder
legislativo pode ter nas variáveis
que se pretende explicar, de forma
a deixar claro o sentido causal que
se busca.
Para isso, o experimento ideal indicado seria dividir o objeto de estudo aleatoriamente em dois grupos,
o grupo de controle e o grupo de tratamento, aumentando o número de
legisladores apenas nos municípios
de tratamento. No entanto, por imposições legais e constitucionais,
não é possível fazer um experimento desse tipo, já que não se pode
sortear localidades e dividi-las em
dois grupos, aumentando exogena-
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(*)

mente o número de legisladores de
um deles.
Estimar o efeito do número de
legisladores dos municípios brasileiros em outcomes de interesse,
utilizando o método de Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO), também não seria adequado. O método
MQO pode ser usado para estimar
de forma consistente e não viesada
os parâmetros de interesse apenas
se for válida a hipótese de independência do número de legisladores
condicional às demais variáveis explicativas observáveis. Se o número de legisladores fosse determinado por critério aleatório, o MQO
poderia ser usado para identi icar
o efeito desejado. No entanto, vários outros fatores não observáveis
que afetam outcomes políticos e decisões econômicas dos municípios
também podem afetar o número de
legisladores da determinada localidade. A existência dessas variáveis
violaria a hipótese de exogeneidade das variáveis explicativas, tornando inconsistente o estimador
de MQO. Outro potencial problema
para a estimação por MQO é a possível causalidade reversa. Pode-se
sugerir, por exemplo, que locais
onde a representatividade é elevada possuem mais legisladores, em
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um caso no qual as instituições políticas são endógenas. Isso também
causaria inconsistência do estimador de MQO.
Portanto, icam claros os desa ios
metodológicos para se fazer inferência causal de um maior número
de legisladores sobre a representatividade do eleitorado. Esses
desa ios, no entanto, podem ser
superados utilizando o contexto
político dos municípios brasileiros,
onde a regra que de ine o tamanho
das Câmaras Legislativas cria uma
situação quase-experimental ideal
para inferir causalidade.
Na próxima seção, será feita uma
exposição do background institucional dos municípios brasileiros,
para depois se apresentar como tal
contexto permite estimar os parâmetros de interesse.

3 Background Institucional
O contexto político municipal é de
grande importância no Brasil, já
que o País passou por forte processo de descentralização nas últimas
décadas, transferindo aos governos

municipais a responsabilidade de
oferecimento de diversos bens e
serviços públicos, como educação,
saúde, transporte e infraestrutura local. A responsabilidade por
essas políticas é do prefeito, em
conjunto com a Câmara dos Vereadores, ambos eleitos diretamente
em eleições simultâneas. Enquanto
os prefeitos são eleitos via regra
da pluralidade, os vereadores são
selecionados em um sistema de
representação proporcional com
lista aberta.
O papel dos vereadores nas políticas públicas das cidades brasileiras
pode ser resumido em quatro pontos: (i) interferir no processo orçamentário; (ii) propor e votar leis
municipais; (iii) demandar bens
e serviços públicos para o Poder
Executivo local; e (iv) monitorar o
prefeito da cidade.
Para o presente estudo, o mais interessante é conhecer a regra que
determina o número de vereadores
de cada município, que vem sendo
alterada ao longo do tempo.
A Constituição Federal de 1988
determinava o “número de Vere-

adores proporcional à população
do Município”, observados os seguintes limites: municípios de até
um milhão de habitantes deveriam
ter entre 9 e 21 vereadores, municípios de mais de um milhão e
menos de cinco milhões de habitantes deveriam ter entre 33 e 41
vereadores e municípios de mais de
cinco milhões de habitantes deveriam ter entre 42 e 55 vereadores.
Nesse cenário, as próprias Câmaras Municipais determinavam seu
número de cadeiras, respeitando
esses amplos limites impostos. Isso
causava situações em que municípios com populações completamente diferentes tinham o mesmo
número de vagas em suas Câmaras
Municipais.
Em 2004, há poucos meses das
eleições, o Supremo Tribunal Federal reinterpretou o artigo da
Const it uição e est abeleceu um
princípio de proporcionalidade
arit mét ica para de inir o exato
número de legisladores que cada
cidade brasileira deveria ter, de
acordo com a população da cida2
de. A nova regra pode ser vista na
Tabela 1. 3

dezembro de 2014

50

temas de economia aplicada

Tabela 1 – Número de Vereadores por Faixa
Populacional - Primeiros Cortes
População do Município

Número de Vereadores

0 a 47.619

9

47.620 a 95.238

10

95.239 a 142.857

11

142.858 a 190.476

12

190.477 a 238.095

13

238.096 a 285.714

14

285.715 a 333.333

15

333.334 a 380.952

16

380.953 a 428.571

17

428.572 a 476.190

18

476.191 a 523.809

19

Em 2008, após diversas discussões judiciais e propostas de novas regras, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu, a sete meses da eleição, que a mesma regra
utilizada em 2004 seria válida. O importante é notar
que, para ambas as eleições, havia bastante incerteza
sobre o número de vagas que cada Câmara Municipal
teria e que a decisão foi anunciada a pouco tempo do
pleito.
Tal regra eleitoral gerou descontinuidades na relação
entre a população dos municípios e seus números de
vereadores. Tais variações exógenas permitem estimar o efeito causal de um maior legislativo local na
representatividade das mulheres na política, por meio
de método que será detalhado a seguir.

4 Estratégia Empírica Utilizada
Conforme mencionado, explorar o caso brasileiro
nas eleições de 2004 e 2008 permite uma abordagem
alternativa para a inferência causal desejada, por
meio do método Sharp Regression Discontinuity Design
(Sharp RDD). Intuitivamente, a técnica consiste em
comparar as observações que estão “pouco abaixo”
dos cortes populacionais feitos com as que estão
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“pouco acima”, permitindo uma abordagem adequada
de controle-tratamento (por isso chamada de situação quase-experimental). Assim, o RDD baseia-se no
fato de que, em média, as observações próximas do
limiar feito (tanto para baixo quanto para cima) coincidem em todas as circunstâncias, exceto pelo fato de
que umas (as acima do corte) recebem o tratamento
considerado (no caso desse estudo um aumento no
número de vereadores), enquanto outras não recebem
e formam o grupo de controle. No caso do presente
estudo, foca-se apenas na primeira descontinuidade
da lei (mudança de 9 para 10 vereadores), já que 95%
dos municípios brasileiros possuem menos de 100 mil
habitantes.
Para a estimação dos resultados, seguimos a estimação paramétrica proposta em Lee e Lemieux (2010).
A ideia básica é estimar um polinômio lexível de cada
lado da descontinuidade analisada e comparar os
valores previstos de cada polinômio exatamente no
threshold determinado pela lei. Essa diferença é a estimativa do efeito causal do tratamento. Como sugerido
pelos autores, centramos as observações da amostra
no corte da descontinuidade, de forma a trabalhar com
a distância para o threshold, ao invés de com a população do município em si, e estimamos por Pooled OLS4 a
seguinte equação:
2

3

Y = b0+tD+b1(X−47620)+b2(X−47620) +b3(X−47620)
+

2

3

b4D(X−47620)+b5D(X−47620) +b6D(X−47620) +e (1)

onde Y é a variável a ser explicada, X a população do
município e D uma variável dummy, igual a 1 quando
(X−47620)>0. Ou seja, D é a variável que indica se a observação está à direita ou à esquerda do threshold de
47.620 habitantes. Portanto, o parâmetro t dá o efeito
causal de 1 vereador a mais na variável Y. A escolha de
um polinômio de terceiro grau que varia dos dois lados
da descontinuidade dá lexibilidade à estimação.
Utilizando essa abordagem, é possível estimar o efeito
de 1 vaga a mais no legislativo municipal em diversos
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outcomes de interesse. Para cada um deles, basta rodar
a regressão acima alterando a variável dependente.

5 Conclusão
Conforme apresentou-se nesse artigo, há diversos
obstáculos para estimarmos o efeito causal de um
maior número de legisladores na representatividade
das mulheres e seu consequente efeito em políticas
públicas. No entanto, o contexto municipal brasileiro
nas eleições de 2004 e 2008 apresenta uma situação
em que esses obstáculos podem ser superados.
Os próximos artigos da série apresentarão os resultados econométricos gerados com a técnica do Sharp RD.
Primeiramente, serão expostos os efeitos de uma vaga
a mais na decisão de entrada de cidadãos na política.
Posteriormente, como essa vaga a mais in luencia nos
resultados eleitorais e no pool de políticos eleitos. Por
im, no último artigo da série, será mostrado que os
efeitos que a vaga adicional causa no ambiente político
afetam as decisões de políticas públicas dos municípios.
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