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Os novos
pólos de
criação de
empregos
Pela primeira vez, empresas de serviços
chegam ao topo do ranking de setores que
empregam a maior força de trabalho no país
Luciene Antunes

A
MULTINACIONAL ESPANHO-
la de telemarketing Aten-
to tem mais de 50 unida-
des espalhadas por 13
países. Dentro desse uni-
verso, a filial brasileira se
destaca. No ano passado,

atingiu um faturamento de 564,5 milhões
de dólares, o maior registrado entre to-
das as filiais. Com a sede instalada num
prédio na zona sul da cidade de São Pau-
lo, a Atento presta hoje serviços a clien-
tes de grande porte, como a operadora
de telefonia celular Vivo e o Unibanco.
Com o crescimento dos negócios, surgiu
também a necessidade de aumentar a
equipe. Em 2006, a Atento superou a
marca de 50 000 funcionários. É o dobro
do número registrado há quatro anos. No
período, foram contratadas quase 20 pes-
soas por dia. Com isso, a companhia apa-
rece hoje como a terceira maior empre-
gadora no Brasil, segundo o ranking de
MELHORES E MAIORES. A campeã

do levantamento é uma estatal, a Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos
(E.C.T.). Entre o setor privado, apenas a
rede varejista Pão de Açúcar supera a
Atento nesse quesito (veja quadro na pág.
76). "Nossas atividades continuam cres-
cendo e devemos chegar ao fim de 2007
com um total de 60 000 funcionários",
diz Agnaldo Calbucci, presidente da Aten-
to no Brasil (n- 279 no ranking das 500
maiores de MM).

A história da evolução da companhia
de telemarketing não é um movimento
isolado. De acordo com os dados de
MELHORES E MAIORES, o conjunto
de empresas do setor de serviços, que
engloba hospitais, empresas de assistên-
cia médica e administradoras de cartões
de crédito, entre outras, registrou em 2006
um total de 334 000 trabalhadores, ocu-
pando pela primeira vez na história a po-
sição de maior empregador do país. No
ranking de EXAME, o mercado de ser-
viços responde por quase 20% das va-



gas mantidas pelas 500 maiores compa-
nhias do país. As estatais são as maio-
res empregadoras dessa área. Entre as
empresas privadas, as que se destacam
nesse critério são as centrais de telemar-
keting, seguidas por companhias das
áreas de alimentação, saúde e consulto-
ria. Boa parte das ocupações paga salá-
rios de até 500 reais — por isso, acaba
preenchida por pessoas com ensino fun-
damental e médio. Mas já começa a au-
mentar a oferta de empregos que remu-
neram melhor, como os de profissionais
de empresas terceirizadas de suporte
técnico de informática. Segundo de-
monstram os dados de MELHORES E
MAIORES, ao longo dos últimos três
anos, o ritmo de evolução de vagas na
área de serviços foi mais que o dobro
do registrado no setor de varejo, que
caiu para o segundo lugar no levanta-
mento deste anuário, com 328 000 em-
pregados (veja quadro abaixo).

Uma análise da evolução económica
das empresas do setor de serviços mos-
tra que não é por acaso que elas subiram
ao topo do ranking das grandes empre-
gadoras. No ano passado, o conjunto das
companhias da área apresentou uma evo-
lução de rentabilidade de 5% para 13,6%,
a mais significativa entre os 21 setores
em que atuam as 500 maiores empresas
do Brasil. Cinco das 31 companhias do
setor de serviços analisadas neste anuá-
rio aumentaram os lucros em mais de



100% no período. A Universidade Esta-
do de Sá, no Rio de Janeiro, faz parte
do grupo. Desde 2001, a Estácio de Sá
vem se revezando com a concorrente
Unip no topo do ranking das maiores ins-
tituições privadas de ensino superior. Em
2006, a Estácio fechou o balanço à fren-
te da concorrente, com um
total de 177 000 estudan-
tes distribuídos por 54 uni-
dades. Para manter essa
estrutura, a empresa pos-
sui uma grande equipe de
funcionários — são 7 600
pessoas somente no corpo
docente. Em julho, a Es-
tácio de Sá abriu o capital
na bolsa, arrecadando na
oferta inicial de ações mais
de 500 milhões de reais.
Metade desse dinheiro se-
rá utilizada na ampliação
da rede de ensino (ns 281
no ranking de MM).

O desenvolvimento da
Estácio e de outras gran-
des empresas de serviços
abre um novo capítulo na

evolução desse setor como importante
pólo gerador de empregos. A partir da
década de 80, essa área começou a se
tornar relevante para o mercado de tra-
balho do país. Desde então, sua impor-
tância vem aumentando de forma con-
siderável na economia. Segundo os da-

dos mais recentes do Mi-
nistério do Trabalho, o
conjunto de companhias
de serviços emprega atual-
mente 60% da mão-de-
obra do país (nesse caso,
entram na conta também
as pequenas e médias, e
não somente as grandes
companhias, como no ran-
king de MELHORES E
MAIORES). O peso do
setor de serviços para o
mercado de trabalho deve
aumentar muito nos pró-
ximos anos. Segundo pre-
visões dos especialistas,
dentro de uma década, ele
deve empregar 75% da
força de trabalho brasilei-
ra. "O crescimento desse

setor é um sinal de vitalidade da econo-
mia de um país", afirma Luiz Cláudio
Kubota, especialista do Instituto de Pes-
quisa Económica Aplicada (Ipea).

A migração em massa dos empregos
para essa área é um fenómeno que se en-
contra num estágio mais adiantado nos
países desenvolvidos. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, cerca de 80% da for-
ça de trabalho está alocada hoje em em-
presas de serviços. Antes disso, boa par-
te dessa mão-de-obra era absorvida pela
indústria. Com o avanço da tecnologia e
da automação, as fábricas conseguem
atualmente produzir mais, com menos
operários. Paralelamente, transferiram
por meio do processo de terceirização
uma série de atividades para fora da in-
dústria — como serviços jurídicos, se-
gurança e alimentação. "É o melhor dos
mundos", afirma o economista José Pas-
tore, especialista em relações de traba-
lho. "De um lado temos uma indústria
mais robusta e competitiva, gerando mais
riquezas, e do outro, companhias de ser-
viços que crescem no vácuo desse desen-
volvimento, empregando um número ca-
da vez maior de pessoas." •
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