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De 1995 a 2005, o emprego em serviços cresceu 28%, para 6,492 milhões de pessoas

Setorjátemmaisde70%dosempregosemSP

Disparaonúmerodeempresasde
serviçoscomtecnologiadeponta

PESQUISA&DESENVOLVIMENTO

FORMAL–SâmeraAdães,operadorade telemarketingdaAtento:universitáriadeixoua informalidadeeconseguiuseuprimeiroemprego

Desde 1998, aumento foi de quase 70%; no setor industrial, alta foi de 16,5% e no comércio de 29,6%, revela Ipea
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Osetordeserviços,querespon-
dia pormetade da força de tra-
balho em 1970 na Grande São
Paulo, coração industrial do
País, já representa mais de
70% do pessoal ocupado na re-
gião e caminha para o nível dos
80% até 2010, conforme proje-
ções do Instituto de Pesquisa
EconômicaAplicada(Ipea).Es-
te avanço ocorre em paralelo à
queda do peso do emprego in-
dustrial, que deverá passar de
42% a 17% nestes 40 anos.
A evolução paulistana refle-

te bem o que ocorre nas gran-
des cidades doPaís. O trabalho
do Ipea mostra que, de forma
geral, a indústria está se deslo-
cando dos grandes centros ur-
banos para a periferia e, de-
pois, em direção a cidades me-
nores, diz o economista Daniel
daMata,umdosautoresdotra-
balho juntocompesquisadores

do Banco Mundial e da Brown
University. Enquanto isso, au-
menta a oferta e a especializa-
ção no setor terciário (servi-
ços) nas cidadesmaiores.
Estimativas da Fundação

Seadecomprovamomovimen-
to emostramque o avanço dos
serviços não representa, ne-
cessariamente, precarização
da mão-de-obra. Entre 1995 e
2005, o emprego no setor de
serviços, incluindo o comércio
e trabalhos domésticos, cres-
ceu28%,para6,492milhõesde
pessoas. Quase dois terços
(63%)dasnovasvagastêmcar-
teira assinada. Já o pessoal
ocupado na indústria enco-
lheu6,5%, para 1,627milhãode
pessoas.
Nessa década, houve ex-

pressivo crescimento de pes-
soal no setor de serviços espe-
cializados (47%), pessoais
(93%),auxiliares(140%),comu-
nitários(66%), saúde(31%),ofi-

cinas de reparação mecânica
(30%), reformas e conserto de
edificações (30%).
Em São Paulo, portanto, cai

a presença das fábricas e au-
menta a dos escritórios. Para o
economista do Seade, Vagner
Bessa, contudo, predomina na
região metropolitana paulista

o trabalho em empresas de
maior porte e com maior nível
dequalificação.Ele explica que
cresceram tanto os serviços
prestados às empresas (jurídi-
co, financeiro,gestão,consulto-
ria) como os pessoais, voltados
à classemédia.
De fato, houve uma descon-

centração industrial, mas São
Paulo manteve e continua
atraindo sedes de empresas
que estavam em outras re-
giõesdoPaís.Asedeexecutiva
daCompanhiaSiderúrgicaNa-
cional (CSN), por exemplo, foi
transferida da Torre do Rio
Sul, no Rio, para o Faria Lima
Financial Center. A diretoria
daAracruz, que templanta in-
dustrial no Espírito Santo e fi-
cava baseada no Rio, também
foi, há cerca de um ano, para
São Paulo.
Segundo o pesquisador do

Ipea, as indústrias vão para as
pequenas cidades embuscade
custos menores, salários mais
baixos e aluguéis mais bara-
tos. Isso deverá fazer com que
o peso do emprego industrial
nas pequenas cidades, que era
de 19% em 1970, chegue a 26%
até 2010.
Outromotivo do avanço dos

serviços emSãoPaulo é a forte

onda de terceirização na in-
dústria e os investimentos
emprodutividadedesdeadé-
cada passada.
O cientista político e se-

cretário deTrabalho domu-
nicípio, Gilmar Viana Con-
ceição, afirma que São Pau-
lo, “como todo o Brasil, teve
industrializaçãotardiaedes-
concentraçãoindustrialpre-
coce”.Ele lembraqueocres-
cimento econômico e demo-
gráficopaulistasedeuapar-
tir de uma base industrial.
“E agora? O que se faz

com essa massa de pessoas
que veio atraída pela indús-
tria,quehojenãoexistemais
como antes?”, questiona
Conceição,citandoanecessi-
dade de identificar vetores
de crescimento e expansão
de serviços potenciais, além
da elaboração de políticas
de médio e longo pra-
zos. ● N.B.J.

Cleide Silva

Onúmero de empresas da área
de serviços que operam com
maior conteúdo tecnológico
cresce no Brasil a taxas maio-
res que outros setores, inclusi-
veo industrial.Emquatroanos,
passou para 147,5 mil a quanti-
dadedefirmascomessaclassifi-
cação, avançodequase70%em
relação a 1998. Nos demais ser-
viços, menos dinâmicos, o au-
mentoficouem54,4%.Aquanti-
dadede indústrias foi ampliada
em16,5%eadeempresasdeco-
mércio em29,6%.
Essas empresas pertencem

ao universo de 929 mil firmas
dosetordeserviçosespalhadas
pelo País, mas se destacampor
pertenceremao grupodefinido
pelaOrganizaçãoparaaCoope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) comoKIBS, si-
gladotermoeminglêsKnowled-
ge IntensiveBusinessServices, ou
empresasdeserviçosempresa-
riaisintensivosemconhecimen-
to. Nesse segmento, o número
de funcionários, o faturamento
eamassasalarialtambémapre-
sentaramtaxasdecrescimento
superioresaosdemais (ver qua-
dro).
As empresas dinâmicas são

as que promovem investimen-
tos em pesquisa e desenvolvi-
mento e agregammaior valor à
produção. Entre elas estão, por
exemplo,asdeinformática,pro-
cessamento de dados, teleco-
municações, assessoramento
empresarial, serviços de enge-
nharia e de pesquisas.
“Não são empresas intensi-

vas embens físicos, mas em in-
teligência, em conhecimento”,
defineopresidentedoInstituto
dePesquisaEconômicaAplica-
da (Ipea), Glauco Arbix. Estu-
do recém-concluído do institu-
to, ligado ao Ministério do Pla-
nejamento, traça um mapa do
setor de serviços, que movi-
mentapor anoR$326,6 bilhões
e cria 6,8 milhões de empregos
diretos. Desse total, 873,9 mil
trabalhamnasempresasdeser-
viços intensivos.
Entre os segmentos pesqui-

sados, ode informáticaéomais
dinâmico.Cercade30%dasem-
presasdosetorintroduziramal-
guma inovaçãopara omercado
no período pesquisado, entre
1998 e 2002. Omenor índice, de
2%,énaáreadeaudiovisual.Na
área de informática estão con-
sultoria emsistemas, desenvol-
vimentos de programas, pro-
cessamento de dados, ativida-
desdebancosdedadosemanu-
tenção demáquinas de escritó-
rio e de informática.

FALTA APOIO
O foco do Ipea foi mostrar que
há no Brasil empresasmais di-
nâmicas, que nascem a rebo-
que da demanda das indús-
triasporpesquisaedesenvolvi-

mento(P&D),serviçosdeinfor-
mática e gestão, entre outros.
“Éuma sinalização de que algo
de novo e bom está ocorrendo
na indústria brasileira”, diz o
diretor de Estudos Setoriais
do Ipea, João Alberto De Ne-
gri.
O lado ruim é a constatação

de que as instituições de Esta-
doaindanãoestãocapacitadas
paraapoiaroqueDeNegricha-
ma de “economia do conheci-
mento”. Países desenvolvidos
consideram as KIBS o “motor
daindústria”emantêminvesti-
mentos constantes no setor.
As empresas que encerram

atividades não são necessaria-
mente as piores oumenos pro-
dutivas. “Tem empresa boa fe-
chando por falta de financia-
mento, burocracia, dificulda-
desdegestão, oquechamamos

de imperfeição do mercado”,
dizDeNegri. “Acabasendoum
desperdício de inteligência.”
Só há dois meses o Banco

Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
abriu um programa especial
de crédito para financiar em-
presas inovadoras. “Hádificul-
dadesnogovernoemdefinirpo-
líticasparatrabalharointangí-
vel, o conhecimento”, reconhe-
ce Arbix.
Segundo o presidente do

Ipea, a exemplo da indústria
que investe em P&D, inova e
diferenciaprodutos, as empre-
sas de serviços que seguemes-
sa linha contratam mão-de-
obra mais especializada, pa-
gammelhor e têmmais capaci-
dade de exportar.
A Organização Mundial do

Comércio (OMC) mostra que

entre 1993 e 2003 as exporta-
ções de serviços comerciais no
mundo todo cresceram 90%,
passando de US$ 941 bilhões
para US$ 1,79 trilhão. No Bra-
sil, houve aumento de 140%, de
US$ 3,9 bilhões para US$ 9,6
bilhões. A fatia do País nesse
bolo é de só 0,5%. A China, por
exemplo, tinha 2,5% do bolo.
Na indústria, a participação
das exportações brasileiras
era de 1,2% no total mundial.
O Brasil ainda está engati-

nhandonaexportaçãodeservi-
ços, dizArbix. Ele acredita que
tenha ocorrido uma melhora
por causa do recente cresci-
mentoemáreascomoadetele-
fonia móvel. O País, por exem-
plo, é importante exportador
de jogos para celulares.
O setor de serviços é mais

concentrado que o industrial,

alerta o estudo. Dos 5.507
municípiosdoPaís,328abri-
gam a maior parte das em-
presas de serviços com me-
lhorníveltecnológico.Noca-
sodaindústria,aconcentra-
ção ocorre em 450 cidades.
Num cálculo com as 500

cidades com maior quanti-
dade de indústrias, foi cons-
tatado que elas represen-
tam 88% do PIB industrial
brasileiro. Número igual de
municípios com mais ativi-
dades na área de serviços
mostra que a participação
no PIB total do setor é de
98%. “Apresençadeempre-
sas inovadoras tem impacto
noperfildascidadesecerta-
mente influencia na escolha
de investimentos dentro da
estratégia das indústrias”,
diz Arbix. ●
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As cariocas Sâmera Adães, 21
anos, e Dulciléa de Mello, 41
anos, têm histórias parecidas
no mercado de trabalho. Sem
emprego, encontraram em ati-
vidades informais uma manei-
ra para levantar algum dinhei-
ro. Isso até conseguirem o em-
prego com carteira assinada,
ambas no setor de serviços.
Elas não se conhecem. E, sem
saber,engrossaramasestatísti-
cas oficiais que mostram que o
setor, onde tradicionalmente a
informalidade predomina, foi o
principalresponsávelpelacria-
ção de vagas formais em 2005.
Dados doMinistério do Tra-
balho mostram que o setor de
serviços respondeu por quase
metade (45,4%) de toda a cria-
ção de empregos formais do
País no ano passado, à frente
do comércio (31,1%) e indústria
(15%). O quadro foi o oposto de
2004, quando a indústria havia
crescidomuito e liderou a cria-
ção de trabalho formal: foi res-
ponsável pormais de um terço
do total (34%), à frente dos ser-
viços (30%), explica o econo-
mista do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea)
Marcelo Ávila.
Dos 1,254 milhão de novos
postos formais criados em
2005, 569,7 mil foram no setor
de serviços. Levantamento do
Ministério do Trabalho, feito a
pedido do Estado, mostra que
algumas das ocupações que
mais criaram emprego no ano
passado foram operadores de
comércio (140,8mil), escriturá-
rios e auxiliares administrati-
vos (127,3 mil), serviços de ma-
nutenção (104,2 mil), alimenta-
dores de linhas de produção
(60,4 mil), ajudantes em obras
(57,2 mil) e operadores de tele-
marketing (43,4mil).
A Atento, uma das maiores
empresas do setor de telemar-
keting,contratousónoanopas-
sado10mil operadores, sendo9
milcomoprimeiroemprego.Sâ-
mera foi uma delas. Ela entrou
emnovembro.Nosétimoperío-
do de Relações Internacionais,
conta que o salário ajuda a pa-
gar os estudos, que custam R$
780aomês.Antes,vendendobi-
juterias, ganhava no máximo
R$ 220mensais.
Oartesanato tambémgaran-
tia a sobrevivência de Dulciléa,
operadora de telemarketing da
TeleSoluções. Ela precisou vol-
taraotrabalhodepoisquesese-
parou do marido, aos 40 anos.
Contaqueencontroualgumadi-
ficuldade, por causa da idade.
Trabalhou em confecção de bi-
juterias,faziabolosecomidapa-
ra fora, até a decisão de dispu-
tar a vaga de operadora, que
não impunha limites de idade.
“Oimportanteéteravozsor-
rindo”, filosofa a operadora,
que hoje tem salário de R$ 700
ao mês no emprego formal, va-
lor que varia conforme as me-
tas são atingidas.
DulciléaeSâmeragostamdo
vínculo empregatício e dos be-
nefícios, como plano de saúde e
auxílio-alimentação. “O setor
está crescendo”, diz a sócia da
TeleSoluções, Waldeléa No-
gueira.Aempresaéespecializa-
daemtelemarketingativo(ven-
das).O total de empregados su-
biude2milpara2,5milnosúlti-
mos 12 meses. Fábio Salomão,
economista da LCA Consulto-
res, explica que em 2004 a for-
malização começou a partir do
emprego industrial, principal-
mente com o desempenho das
empresas exportadoras. Em
2005, o câmbio valorizado aba-
lou setores como o calçadista,
mobíliaemadeira. “Antes, aex-
pansão do emprego estava
apoiada na indústria, mas ago-
ramigrou para os serviços.” ●

Em São Paulo,
cai a presença das
fábricas e aumenta
a dos escritórios
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2006. Economia. p. B4.
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