
tras palavras, cada linha do vetor final representa a

soma de empregos gerados (em todos os setores)

pelas exportações do setor em questão. O setor aqui

corresponde às exportações e não ao emprego.18

A segunda forma de cálculo consiste em calcular pri-

meiramente o total exportado (importado) "efetivamen-

te" por cada setor, levando-se em conta os insumos

utilizados e, em seguida, aplicar o coeficiente direto

de emprego. O cálculo é feito da seguinte maneira:

Assim, obtém-se o emprego de cada setor, gerado

pelas exportações em geral (dos diversos setores).

Ou seja, cada linha do vetor final representa os em-

pregos gerados em cada setor pelas exportações dos

diversos setores.19 Dessa vez, o setor corresponde

ao emprego, e não às exportações. É esse o cálculo

que fizemos aqui, por duas razões: para se enfatizar

o setor em que está havendo variação do número de

empregados, e em razão da incompatibilidade de clas-

sificações entre as estatísticas de mercado de traba-

lho e da matriz de insumo-produto.20

O total de empregos gerados na economia é eviden-

temente o mesmo para as duas formas de cálculo,

sendo diferentes apenas os resultados setoriais.

Os dados utilizados foram os seguintes:

i) A matriz de impacto intersetorial - ou matriz

de Leontief - é de 1996, último dado disponibilizado

pelo Ibge;21

ii) O comércio exterior por parceiro foi calculado

da seguinte forma: aplicou-se o peso da China no co-

mércio exterior brasileiro - obtido a partir dos dados da

Secex para os quatro períodos analisados (média de

1995 e 1996; 2000 e 2001; 2003 e 2005) - sobre os

dados das exportações e importações provenientes das

Contas Nacionais do Ibge para os mesmos anos, em

R$ 1.000,00. Como, para 2005, os fluxos de comércio

em reais divulgados pelo Ibge ainda não se encontram

disponíveis, utilizamos a mesma metodologia usada

nas Contas Nacionais para conversão dos dados da

Secex, qual seja: conversão pela taxa de câmbio mé-

dia (venda) trimestral (Banco Central);

iii) O coeficiente n corresponde à quantidade de

trabalho por unidade produzida (N/Q), em que N é o

emprego por faixa de qualificação dos trabalhadores.

Esse coeficiente foi obtido aplicando-se o peso (partici-

pação no emprego total) de cada faixa de qualificação

dos trabalhadores (PNAD) ao emprego total fornecido

pelas Contas Nacionais do Ibge. Q corresponde à pro-

dução total em valores de 2003, em R$ 1.000.000,00.

Para 2005, em virtude da indisponibilidade dos dados de

produção, aplicamos o coeficiente n de 2003, supondo

assim que não houve mudança técnica entre os dois anos.

Vale assinalar que todos os valores em reais foram

atualizados para preços de 2003 usando-se o deflator

implícito do PIB (Contas Nacionais, Ibge).

O EMPREGO ASSOCIADO AO
COMÉRCIO BRASIL-CHINA

COEFICIENTES DE EMPREGO E
INTENSIDADE DE TRABALHO

As tabelas a seguir mostram a intensidade de trabalho
dos diversos setores da economia no último ano dis-

ponível - ou seja, a quantidade de trabalhadores por

real produzido, total e por grau de qualificação (anos
de estudo), para 2003. Aqui é apresentado o coeficien-

te direto - ou seja, não se leva em conta o emprego

nos setores dos quais o setor exportador compra seus

insumos - devido à impossibilidade de compatibilização

dos dados da matriz de Leontief e dos dados de em-
prego da PNAD, o que nos levou a calcular o conteúdo

de emprego conforme comentado acima. Esse é um
indicador da intensidade de trabalho, ainda que insufi-

ciente por não considerar as relações de encadeamento
entre os setores, como faremos adiante.

O coeficiente (ou multiplicador) de trabalho para a eco-
nomia como um todo — incluído o setor de serviços —
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é de 20,8 trabalhadores por R$ 1.000.000,00 produzido.

Esse valor - médio para a economia como um todo -

reflete características bastante díspares entre os seto-

res. Como se pode ver a partir da Tabela 2, as disparidades

entre os setores agrícola, industrial e de serviços são

importantes. O setor agrícola é o setor mais intensivo

em mão-de-obra (coeficiente de 49,8), sendo a mão-de-

obra predominantemente de baixa qualificação. O setor
industrial é aquele com menor intensidade em trabalho

- o multiplicador de emprego é de 6,1 trabalhadores

para cada R$ 1.000.000,00 produzido. Os coeficientes

referentes à mão-de-obra de baixa e média qualificação

são idênticos, sendo o de alta qualificação bem inferior.

Enfim, o setor serviços apresenta um coeficiente inter-

mediário entre os dois precedentes - de 29,8 -, com

um perfil diferente em termos de qualificação, em que a

categoria mais importante é a de qualificação intermedi-

ária, porém com um peso maior para a categoria de

maior qualificação relativamente à agricultura e à indús-

tria. Dos três setores, a indústria é o setor que gera

relativamente menos emprego, fato que é válido para

todos os níveis de qualificação.

Dentre os setores produtores de bens,22 quatro se

destacam por apresentarem coeficientes de emprego

bem superiores aos demais. São eles: vestuário,

agropecuária, madeira e mobiliário e fabricação de

calçados. O setor de vestuário é aquele que apresen-

ta o maior requerimento de trabalho direto, bastante

superior ao da agricultura. Este, no entanto - e como

veremos adiante -, vem sofrendo importantes altera-

ções, que levaram a uma forte redução do uso da

mão-de-obra. O setor de vestuário é intensivo em mão-

de-obra no caso das três categorias, conforme evi-

denciado pela sua posição no ranking dos setores.

Do total de 31 setores aqui analisados, apenas esses
quatro superam a média da economia. No outro extre-

mo, com menores requerimentos de trabalho, encon-

tram-se os setores intensivos em capital, como as in-

dústrias de extração e refino de petróleo, além da in-

dústria química e de borracha. Vale ressaltar que as



indústrias alimentares, ao contrário da agricultura, apre-

sentam um coeficiente de emprego bastante reduzido.

Outra característica marcante é que o coeficiente de
emprego da economia brasileira decresce significati-

vamente com o aumento da qualificação. Os produtos

com maior intensidade de trabalho são aqueles que

utilizam relativamente mais mão-de-obra de baixa qualifi-

cação, enquanto que a mão-de-obra de maior qualifica-

ção é utilizada de forma mais intensiva nos setores com

menores coeficientes de emprego total. Para uma gran-

de parte dos setores, a mão-de-obra de qualificação

intermediária representa uma parcela importante da mão-

de-obra empregada, sendo a agricultura a única exceção.

Essas informações, juntamente com o perfil da pauta

do comércio brasileiro, sugerem que o Brasil não se

encaixa no grupo de países cujas vantagens compa-

rativas se baseiam no fator trabalho: juntos, os quatro

setores mais intensivos em trabalho citados acima

somaram, em 2003, 15% das exportações totais -

ou seja, não têm peso importante na pauta exporta-

dora brasileira. Por outro lado, dos três setores de

maior peso na pauta de exportações, dois deles -

produtos alimentares e siderurgia / metalurgia (33% das
exportações em 2003) - apresentam coeficientes de

valor intermediário. O terceiro setor, material de trans-

porte (13,6% do total exportado em 2003), apresenta

um coeficiente muito baixo. Do lado das importações,

há uma forte concentração nos produtos com baixo

conteúdo de trabalho: 60% das importações estão em
setores cujo coeficiente de emprego é inferior a dez.

Vale, no entanto, observar que algumas dessas ca-

racterísticas vêm se alterando ao longo do tempo. A

Tabela 3 mostra a evolução dos coeficientes totais

entre 1995/1996 e 2003.23

A evolução do coeficiente de trabalho reflete a evolu-
ção da produtividade da economia brasileira. Como

diversos autores enfatizam,24 as empresas brasileiras



passaram por fortes ajustes ao longo da década de

1990, em virtude da abertura comercial e da maior
exposição à concorrência internacional, que as leva-
ram a incorporar tecnologias mais econômicas em
mão-de-obra. Os efeitos desse movimento se fizeram

sentir na produtividade das empresas e no volume de

emprego. Dados recentes apontam para a continuidade
da expansão da produtividade até o período recente.25

Nesse sentido, os setores em que a redução dos
coeficientes de trabalho foi mais notável são refino e
extração de petróleo, agropecuária, indústria quími-

ca, farmacêutica e perfumaria e borracha. Todos es-
ses setores reduziram o coeficiente de emprego em

pelo menos 40%. Para a economia com um todo,
essa redução foi de 15%, e para a indústria, de 27%.
Esses dados são compatíveis com os cálculos de

produtividade do trabalho realizados por Carvalheiro

(2003), que apontam diversos dos setores menciona-
dos acima, como a agropecuária e os setores de ex-
tração e refino de petróleo, dentre os campeões de
crescimento de produtividade entre 1990 e 2000.

No outro extremo, figuram alguns setores que não
reduziram - ao contrário, até mesmo aumentaram -

o coeficiente de emprego. São eles: madeira e mobi-
liário, artigos de plástico e fabricação de calçados.

Vale assinalar que, no caso dos serviços, a tendên-

cia foi de aumento do coeficiente de trabalho. O cres-
cimento foi observado na maioria dos setores e, de
forma sustentada, ao longo do período, favorecendo,

em diversos casos - como no comércio, nos trans-

portes e nos serviços não-mercantis -, os empregos
de maior qualificação.

CONTEÚDO DE TRABALHO NO
COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

O cálculo do conteúdo de trabalho permite estimar
quantos empregos são gerados em determinados
setores ao se exportar e a quantos empregos eqüiva-
lem as importações (dito de outra forma, quantos
empregos nos setores concorrentes das importações
seriam ameaçados pelas mesmas). Como levamos
em conta o encadeamento para trás dos bens impor-

tados e exportados, essa estimativa vai além dos
impactos diretos sobre os produtores dos bens finais.

Neste artigo, estimamos o conteúdo de trabalho das
exportações e importações brasileiras para a China e,

para se ter uma base de comparação, apresentam-se
igualmente os resultados para o comércio total brasileiro.

Na Tabela 4, vê-se que o Brasil é, segundo nossos

cálculos, um exportador líquido de trabalho, predomi-

nantemente de baixa qualificação. A quantidade de

trabalho contida nas exportações totais é superior à

contida nas importações, gerando um saldo líquido

de mais de 4,7 milhões de empregos em 2005. Em
2003, o volume de empregos associados ao saldo

comercial correspondia a 4,1 milhões, o que signifi-

cava 6,8% do total de empregos contabilizado pelo

Ibge naquele ano, segundo as Contas Nacionais. Esse

saldo resulta evidentemente de um volume de empre-

gos gerados nas exportações superior àquele corres-

pondente às importações. Em 2005, as exportações
geraram mais de 7,6 milhões de empregos, sendo

que mais da metade deles relativos a vagas para tra-

balhadores pouco qualificados. Para as importações,

o equivalente em empregos é de cerca de 2,8 mi-

lhões, e o perfil dos trabalhadores mostra um grau de
qualificação um pouco superior ao das exportações.

Em termos de saldo comercial, as relações comerci-

ais do Brasil com o conjunto de seus parceiros ge-

ram, em termos líquidos, 3,4 milhões de trabalhado-

res com baixa qualificação, os demais se dividindo entre

média (1,2 milhão) e alta qualificação (215 mil).

A evolução do emprego associado ao comércio exteri-

or total do Brasil ao longo da última década vem sendo

resultado de um forte acréscimo dos empregos asso-

ciados às exportações - crescimento de 99% de 2005

em relação à média 1995/96 - face a uma estagnação

dos empregos relacionados às importações (3% de

redução no mesmo período). A tendência a uma maior

qualificação dos trabalhadores é observada nos dois

fluxos, com menor ênfase nas importações.

No que se refere à China, o Brasil também é um ex-

portador líquido de empregos. Tendo em perspectiva

o comércio total brasileiro, nas suas relações com a

China o Brasil vem ampliando o saldo de empregos -

e isso, sobretudo, para empregos de baixa qualifica-

ção. O saldo em termos de emprego em 2005 - de

322 mil - representa 6,7% do saldo de empregos as-

sociado ao comércio total.
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As exportações para a China em 2005 geraram 560

mil empregos, o que corresponde a 7,3% total dos

empregos gerados pelas exportações. Em 2003, o

volume de empregos gerados pelas exportações para

a China correspondia a 0,9% do pessoal ocupado to-

tal no país. Desses empregos, 70,8% são ocupados
por trabalhadores com baixa qualificação, percentual

superior ao observado para o total exportado pelo país

(63,8%). O restante dos trabalhadores se divide entre

aqueles com média qualificação - 24,1 % do total (face

a 29,8% no caso das exportações totais) - e 5,1% no

caso dos empregos de alta qualificação (face a 6,4%).

O número de postos criados pelas exportações para
a China aumentou significativamente entre 1995/1996

e 2005 (383%), com uma aceleração significativa en-

tre 2000/2001 e 2003. Nesse período, o emprego ge-

rado pelas exportações cresceu 221%, tendo

triplicado o seu peso no emprego total brasileiro. Os

empregos de qualificação alta e média foram os que

mais cresceram, tendo suas quantidades multiplica-

das por seis ao longo de todo o período. A evolução

do emprego associado às exportações em termos de

qualificação reflete fortemente a redução do conteúdo

de trabalho na agricultura. Esse setor, que teve seu

peso quase dobrado entre 2000/2001 e 2003 devido

basicamente à evolução das exportações do comple-

xo soja, gerou menos empregos, apesar do aumento

das suas vendas externas (ver perfil setorial do comér-

cio em anexo).

Do lado das compras externas, em 2005, as importa-
ções brasileiras de origem chinesa correspondiam a

cerca de 238 mil empregos. Esses empregos e divi-

dem entre baixa e média qualificação - 49,5% e 41,5%

do total, respectivamente -, enquanto os empregos
qualificados representam apenas 8,9% do total. O

emprego associado às importações - ou o conteúdo
de emprego das importações - evoluiu de forma dife-

renciada se comprado ao emprego associado às ex-

portações. Embora, no período como um todo (1995-
2005), a taxa de crescimento tenha sido inferior (196%)

aos empregos gerados pelas exportações, no perío-

do recente (2003-2005) o número de empregos asso-
ciado às importações vem crescendo de forma acen-

tuada, tendo apresentado tendência inversa às im-

portações totais brasileiras (cujo número de empre-

gos associados sofreu uma redução). O aumento tem

sido equivalente para os trabalhadores mais qualifica-
dos e para aqueles de qualificação média (237% e

225%, respectivamente, contra 171% para os traba-

lhadores menos qualificados).



Esse forte aumento dos empregos "ameaçados" pe-

las importações provenientes da China se faz sentir

no peso que este tinha no volume de empregos as-

sociados às importações totais: esse percentual pas-

sou de 4,8%, em 2003, para 8,4%, em 2005. Em 2003,

esses empregos correspondiam a apenas 0,2% do

emprego total brasileiro.

Os resultados agregados para o comércio bilateral

com a China refletem basicamente dois movimentos:

as alterações na composição da pauta brasileira e as

modificações nos coeficientes de trabalho, apresen-

tados na Tabela 5. Os resultados em termos de em-

pregos gerados e "ameaçados" em cada setor pelo

comércio encontram-se a seguir, na Tabela 6.26

Os setores que têm maior peso no total de empregos

gerados pelas exportações brasileiras de mercadori-

as para a China são agropecuária, comércio e extrativa

mineral. Somente a agricultura representa mais de

metade dos empregos totais (52,7%). Todos esses

setores se utilizam amplamente de mão-de-obra com

baixa qualificação. Se compararmos os três grandes

setores - agricultura, indústria e serviços - vê-se que
o emprego agrícola é o mais importante, sendo o

emprego industrial (26,1%) pouco superior ao de ser-

viços (21,2%) - sendo que o último é referente ape-

nas aos empregos indiretos contidos nas mercadori-

as (agrícolas e industriais) exportadas pelo Brasil.

Comparativamente ao emprego setorial gerado pelas
exportações como um todo, a indústria extrativa mine-

ral é aquela que mais se beneficia das exportações

para a China em número de empregos gerados - 20,2%

dos empregos desse setor gerados pelas exportações

estão associados às exportações brasileiras para aque-

le país. Os empregos gerados pelas exportações para

a China de produtos agropecuários e de extração de

petróleo e gás correspondem a 10% dos empregos

gerados pelas exportações totais desses setores.

Por outro lado, o emprego industrial é o mais "afeta-

do" pelas importações - o conteúdo de trabalho dos

setores industriais das importações responde por

metade do trabalho contido nas importações totais

bilaterais (50,6%). Os setores com maior número de

empregos potencialmente afetados pelas importações

são: comércio e agropecuária e, dentre os setores

industriais, sobretudo artigos de vestuário (devido à

alta intensidade de trabalho).





Os empregos de baixa qualificação afetados potenci-

almente pelas importações são os mais numerosos;

porém, ao contrário do que ocorre com as exporta-

ções, a diferença relativamente às duas outras cate-

gorias de trabalho não é tão grande. Os empregos de

baixa qualificação representam 50% do total, enquanto

os de média qualificação correspondem a 41% - os

9% restantes dizem respeito aos trabalhadores de

maior qualificação. Do lado das exportações, 71% dos

empregos gerados são de baixa qualificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comércio bilateral Brasil-China apresentou um forte

crescimento a partir de 2000, sendo puxado principal-

mente pelas exportações brasileiras. Como conseqüên-

cia, o Brasil hoje detém um superávit bilateral de US$ 1,5

bilhão. Apesar desse resultado bastante positivo, a espe-

cialização brasileira no comércio bilateral tem se con-

centrado na exportação de bens de baixo valor agregado

e importação de bens mais sofisticados tecnologicamente.

A pauta de comércio do Brasil hoje com a China se asse-

melha em muito à que o país tem com o Japão e a União

Européia, com exportações de produtos pouco elabora-

dos e menor peso de produtos industrializados.

A evolução recente do comércio com a China tem duas

conseqüências principais sobre o mercado de trabalho

brasileiro. Em primeiro lugar, o intercâmbio bilateral tem
gerado um importante volume de emprego. Em 2005,

as exportações para a China geraram cerca de 560 mil

empregos, enquanto o número de empregos associa-

do às importações provenientes daquele país era de

322 mil. O saldo é positivo, de cerca de 320 mil empre-

gos. Esse volume, por si só, já é significativo, visto que

corresponde a 6,7% dos empregos associados ao sal-

do comercial total brasileiro e a cerca de 1 % do pesso-

al total ocupado na economia. Além disso, o número
de empregos associados ao saldo comercial é hoje

nove vezes maior do que o observado em 1995.

Esse fato se explica, em grande parte, pela composi-

ção da pauta brasileira de exportações, que tem apre-

sentado um forte crescimento das vendas de produtos

intensivos em trabalho - notadamente, a agropecuária

e o extrativismo mineral.

Nos dez anos que analisamos neste trabalho, o nú-

mero de empregos gerados pelas exportações supe-

rou em muito aqueles que são potencialmente afeta-

dos pelas importações provenientes da China. Porém,

no último biênio, as importações - e, por conseqüên-

cia, os empregos a ela associados - aumentaram a

taxas bastante elevadas, alterando a tendência até

aqui observada de manutenção de um superávit favo-

rável ao Brasil.

Em segundo lugar, o tipo de emprego que tem sido

gerado pelo comércio bilateral reflete o baixo conteú-

do tecnológico e o baixo valor agregado do que é ex-

portado pelo Brasil para a China. Em termos de qua-

lificação da força de trabalho, o Brasil aparece frente

à China como um exportador líquido de mão-de-obra

de baixa qualificação. O peso dos trabalhadores de

menor qualificação é bastante elevado do lado das

exportações - 70% do total - e supera o peso dessa

faixa de qualificação nos empregos associados às

exportações em seu conjunto. Do lado das importa-

ções, ainda que o peso dos menos qualificados seja

significativo - 50% do total -, o peso da categoria de

qualificação média é relativamente elevado: 40%.

Porém, a participação dos mais qualificados é pe-

quena em ambos fluxos. Vale ressaltar que os seto-

res mais intensivos em mão-de-obra são aqueles in-

tensivos em mão-de-obra de baixa qualificação. E aqui,

novamente, a especialização da economia brasileira

no intercâmbio bilateral explica o peso do emprego

de baixa qualificação no volume de emprego total as-

sociado ao saldo comercial.

Ou seja, o impacto do comércio com a China no mer-

cado de trabalho reproduz, de certa forma, o que acon-

tece com o próprio fluxo de mercadorias: em termos

quantitativos, as taxas de crescimento do emprego

têm sido significativas, compensando inclusive a re-

dução de empregos que determinados setores pro-

moveram nos últimos anos (notadamente na agricul-

tura). Porém, em termos qualitativos, o perfil do em-

prego gerado pelo comércio bilateral é demasiada-

mente concentrado nas faixas de baixa qualificação.

O impacto que o crescimento líquido de empregos

associados ao comércio bilateral Brasil-China tem tido

na renda do trabalho é certamente positivo; a dúvida

restante é se existe a possibilidade de se tirar provei-

to do crescimento chinês para a criação de empre-

gos de melhor qualidade. Isso depende de uma mu-

dança - improvável ou, ao menos, difícil - no tipo de

inserção comercial do Brasil no mercado chinês.

14



RBCE - LATN 15

Text Box
Fonte: LATN, n. 91, p.7-15, abr / jun. 2007.




