
IBGE mede evolução de receita e emprego 
 
A fim de dissecar o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), identificando 
características estruturais como número de empresas, emprego, custo, receitas, geração de 
valor adicionado, produtividade e comércio exterior, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) executou um levantamento da oferta de bens e serviços no intervalo entre 
2003 a 2006.  
 
O setor de TIC era formado, em 2006, por 65,7 mil empresas ocupando 673 mil pessoas. 
Esses dados demonstraram aumento de 18,3% no número de empresas e de 40,7% nas 
pessoas ocupadas.  
 
O faturamento líquido atingiu, em 2006, R$ 205,9 bilhões, e a soma dos valores adicionado e 
de transformação industrial atingiu R$ 82,1 bilhões, tendo crescido 47,4% e 38,1% no mesmo 
intervalo de tempo.  
 
O IBGE constatou estabilidade no peso que o setor de TIC tem no universo empresarial, pois o 
número de empresas passou de 2,4% em 2003 para 2,5% em 2006. O pessoal empregado 
aumentou sua importância, saindo de 2,6% para 3,0%. Também ficou evidente que setor TIC 
brasileiro está concentrado nas grandes empresas, tanto no que se refere ao pessoal ocupado 
quanto ao valores adicionado e da transformação industrial.  
 
Quando a análise foca a estratificação por classe de faturamento, nota-se que 40,7% do 
pessoal ocupado está nas empresas que faturam mais de R$ 60 milhões, enquanto 37,8% 
trabalham em empresas com faturamento até R$ 2,4 milhões. Quando o foco da análise é o 
valor adicionado e de transformação industrial, o grau de concentração aumenta para 77,2% 
na classe de maior faturamento.  
 
Produtividade  
 
Conforme o estudo do IBGE sobre o setor TIC, a produtividade das empresas do segmento é 
4,8 vezes maior nas empresas com 250 ou mais empregados. Também se verifica maior 
eficiência nas empresas com faturamento superior a R$ 60 milhões, pois sua produtividade 
supera em pelo menos três vezes a de todos os outros intervalos de faturamento abaixo desse.  
 
Destaca-se, neste item, as empresas de telecomunicações, altamente intensivas em tecnologia 
e prestadoras de serviços de elevado valor adicionado, com baixa utilização de mão-de-obra.  
 
Quanto à geografia, o estudo do IBGE constata que a região Sudeste concentrava, em 2006, 
tanto o pessoal ocupado (65,6%) quanto o valor adicionado/valor de transformação industrial 
(64,4%). A região Sul aparece em segundo, com 13% e 11%; seguido das outras três regiões 
em posições similares.  
 
As atividades  
 
Dentre as atividades do TIC, há elevada participação das empresas de informática. Embora 
elas tenham diminuído de 92% em 2003 para 89,7% em 2006, a atividade foi o maior peso 
relativo.  
 
A segunda posição coube ao setor de telecomunicações, com 2,5% do total de empresas em 
2003 e 3,7% em 2006. E o terceiro grupo significativo é o das atividades industriais do setor 
de TIC, em 3% do total de 2006, com a predominância da fabricação de material eletrônico 
básico, com 25% em 2003 e 27% em 2006.  
 
Havia 478,4 mil empregos em 2003, e o crescimento de 40% levou a 673 mil em 2006.  
 
Teles empregavam mais  
 



O setor de telecomunicações é responsável por parcela significativa na geração de postos de 
trabalho, respondendo por 13,5% do conjunto de empregos em 2006. No entanto, o estudo do 
IBGE detectou perda de participação gradativa, uma vez que em 2003 o mesmo índice era de 
14,9%.  
 
A maior parte do pessoal ocupado em TIC a partir das teles refere-se à produção de 
transmissores de rádio e TV e de equipamentos para linhas telefônicas e de telégrafo e 
fabricação de máquinas de escritório, de contabilidade e de informática, representando quase 
34% do pessoal ocupado em TIC em 2003 e que evoluiu para 47,1% em 2006.  
 
Salários em queda  
 
Houve queda real de 1,6% nos salários pagos, cuja média é R$ 2025, e apesar disso eles 
continuam acima da média da economia geral, de R$ 937.  
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