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RESUMO 

A abordagem de Sistema Nacional de Inovação requer uma politica de inovação ampla, 

abrangente e holística e que seja capaz de fomentar as atividades relevantes deste sistema, como 

o processo de aprendizado. Este trabalho ilustra que o processo de aprendizado vem sendo 

comprometido no Brasil pela desconexão das politicas educacionais e industriais e de inovação. 

Isto e ilustrado a partir de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o período de 

2012 a 2019. Os setores industriais das empresas foram classificados de acordo com a 

intensidade da atividade tecnológica de acordo com taxonomia da OCDE. Os resultados 

indicam que inda que o sistema educacional esteja qualificando os indivíduos, eles não estão 

sendo incorporados nas atividades produtivas de maior intensidade tecnológica. O único setor 

que manteve o nível de empregabilidade, em todos os níveis de escolaridade, foi o de baixa 

tecnologia, que é constituído essencialmente por setores do setor de serviços. A fragmentação 

do processo de aprendizado (Arocena e Sutz, 2010) no Brasil compromete a construção de 

capacidades inovativas de longo prazo nas empresas. 

Palavras-chaves: processo de aprendizado, taxonomia de intensidade tecnológica, política 

educacional, política de inovação, política industrial. 

 

ABSTRACT  

The National Innovation System approach requires a broad, comprehensive and holistic 

innovation policy that is capable of fostering the relevant activities of this system, such as the 

learning process. This work illustrates that the learning process has been compromised in Brazil 

by disconnecting educational, industrial and innovation policies. This is illustrated using 

indicators from the National Continuous Household Sample Survey (PNADC) of the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE) for the period from 2012 to 2019. The industrial 

sectors of the companies were classified according to the intensity of the activity technology 

according to OECD taxonomy. The results indicate that even though the educational system is 

qualifying individuals, they are not being incorporated into productive activities of greater 

technological intensity. The only sector that maintained the level of employability, at all levels 

of education, was low technology, which is essentially made up of sectors in the service sector. 

The fragmentation of the learning process (Arocena and Sutz, 2010) in Brazil compromises the 

construction of innovative long-term capacities in companies. 

Keywords: learning process, technological intensity taxonomy, educational policy, innovation 

policy, industrial policy. 
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            INTRODUÇÃO 

 O sucesso dos países do Leste Asiático evidencia a relação simbiótica e profícua entre 

ensino superior, inovação e crescimento econômico a partir das pesquisas científicas e das 

competências profissionais (Salmi, 2014). Estes casos, inclusive, explicitam a importância dos 

avanços em conhecimento e inovação nas atividades produtivas. Como bem explicitado por 

Reinert (2007) países pobres estão presos na pobreza porque, entre outras razões, se 

especializam em atividades desprovidas de potencial de aprendizado2. 

 O caso da Coréia do Sul é bastante estudado e analisado como o caso de um país que 

foi capaz de crescer em um período relativamente curto de tempo, transformando-se em uma 

economia industrializada e moderna. A Coréia construiu o que Kim (2005) denominou de 

“aptidão tecnológica” base para seu processo de desenvolvimento econômico. Dentre as forças 

impulsionadoras desta construção este mesmo autor enumerou o comprometimento com a 

educação bem como o emprego de trabalhadores qualificados e dedicados pelas empresas – os 

chaebols. De acordo com Kim (2005) o sistema educacional coreano cresceu de forma 

equilibrada em todo os níveis de ensino no início do processo de desenvolvimento econômico 

do país.  

Diferentemente do caso coreano, o Brasil apresenta, de forma agravada, algumas 

características próprias de países em desenvolvimento, dentre elas, imensas deficiências no 

sistema educacional, longe de garantir oportunidades iguais a todos, tem sua produtividade 

praticamente estagnada há décadas e grande parte de sua população sofre com problemas 

sociais de diversas naturezas. É cada vez mais latente e urgente a necessidade de melhorias na 

qualidade da educação no Brasil. Apesar dos avanços nas políticas educacionais nas últimas 

décadas e de melhorias que alguns estados e municípios vêm apresentando em seus indicadores 

educacionais, a situação da Educação básica em nível nacional ainda é crítica.  

O acesso à escola já é praticamente garantido para todos os brasileiros, mas muitos ainda 

não concluem a trajetória escolar, exemplo disso é que de 100 estudantes que ingressam na 

escola, 89 concluem o Ensino Fundamental 1 aos 12 anos; 78 concluem o Fundamental 2 aos 

16 anos e 65 concluem o Ensino Médio aos 19 anos (Anuário Brasileiro da Educação Básica, 

2020). Diante desse contexto uma questão que se torna pertinente é se o sistema educacional 

consegue gerar o tipo de conhecimento e de habilidades que as empresas inovadoras necessitam 

(Torner, 2011). 

 Considerando tais aspectos, o presente trabalho tem como objetivo buscar associar o 

nível de escolaridade em seus diferentes estágios tanto dos trabalhadores ocupados quanto 

daqueles que formam a subutilização da força de trabalho no país.  Apesar do avanço na política 

educacional do país, esta não tem sido acompanhada por uma maior inserção de trabalhadores 

mais escolarizados em setores com maiores níveis tecnológicos, comprometendo parte 

importante do processo de aprendizado que é base das estratégias de geração de conhecimento 

e de inovação nas empresas. Nesse sentido, analisa a inserção dos trabalhadores por nível 

educacional e por nível tecnológico dos setores das empresas nas quais estão empregados. 

Utiliza-se a taxonomia tradicional de intensidade tecnológica da OCDE adaptada para o caso 

Brasileiro e desenvolvida em Cavalcante (2014). Quanto aos setores de serviços, estes também 

foram classificados de acordo com as categorias da OCDE a partir de Morceiro (2018). 

Ademais da variável inserção no mercado de trabalho, são analisados também os indicadores 

que compõem a subutilização da força de trabalho em sua completude, e, em seus indicadores 
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componentes, como subocupação por insuficiência de horas trabalhadas, desocupação, e, força 

de trabalho potencial.  

A principal contribuição deste trabalho é buscar analisar as duas dimensões do processo 

de aprendizado (Arocena e Sutz, 2010) – o learning by studing e o learning by solving problem 

– a partir de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), visto que as atividades internas de 

P&D, indicador usualmente utilizado na literatura, está ausente em muitas empresas brasileiras, 

que se caracterizam pela baixa ambição tecnológica (Arbix, et. al. 2017). Os dados da PNADC 

foram utilizados no período de 2012 a 2019 para indivíduos com idade entre 18 e 64 anos que 

responderam à primeira entrevista da pesquisa anual. A opção pela analise a partir da PNADC, 

pelo lado da oferta de mão-de-obra foi utilizada para inferir as ocupações nos setores informais 

e de serviços, dinâmica não captada em trabalhos que analisaram esta dinâmica a partir da RAIS 

(Taveira et. al. 2011; Fregulia, at. al. 2019). Para tanto, esse trabalho está subdividido em 03 

seções, além dessa introdução. A segunda seção aborda questões voltadas para o sistema 

nacional de inovação, política industrial, política educacional e desenvolvimento. A terceira 

seção expõe a base de dados, o modelo econométrico, bem como as variáveis utilizadas.  A 

quarta seção apresenta os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. E, por fim, as 

conclusões.  

 

2. SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO, POLÍTICA INDUSTRIAL E 

POLÍTICA EDUCACIONAL  

 Lundvall e seus colegas definem o Sistema Nacional de Inovação como sendo: “(…) an 

open, evolving and complex system that encompasses relationships within and between 

organizations, institutions and socioeconomic structures which determine the rate and 

direction of innovation and competence-building emanating from processes of science-based 

and experience-based learning.” (Lundvall et al., 2011, p. 7). Nesta definição ampla de SNI os 

processos de construção de competência são pilares centrais de processo de inovação e de 

desenvolvimento econômico.  A inovação é um processo interativo no qual diferentes tipos de 

conhecimento são combinados.  

Borrás e Edquist (2014) definem as competências como sendo um conjunto de 

conhecimento, habilidades e experiências dos indivíduos e das organizações. Em relação aos 

indivíduos os autores caracterizam o processo de construção de competência como “a 

acquisitionof information, knowledge, understanding and skills by individual people, through 

participation in some form of education and training, whether formal (for example in 

educational institutes) or informal (for example competence building (‘learning-by-doing’) in 

the workplace) (p.4). Na perspectiva das competências individuais uma questão pertinente é se 

o sistema educacional consegue gerar o tipo de conhecimento e de habilidades que as empresas 

necessitam para inovar (Toner, 2011).  Para os países desenvolvidos já há um consenso de que 

há um forte círculo virtuoso e cumulativo entre conhecimento, habilidades e inovação.  

Retomando o caso da Coréia, ademais do esforço de desenvolvimento e de qualificação 

de recursos humanos em termos de incremento da escolaridade, Kim (2005) destacou como 

sendo também notável a criação de escolas secundárias profissionalizantes nas instalações das 

empresas para a retenção de trabalhadores qualificados. Estas iniciativas foram importantes 

para a o aumento da produtividade, redução da rotatividade da mão-de-obra e obviamente 

qualificação constante da mão-de-obra.  

O exemplo da Coréia explicita que os esforços de construção de empresas nacionais 

competitivas e modernas a partir da política industrial coordenada pelo governo, contou com 

esforços prévios de qualificação de mão-de-obra que foi absorvida pelas empresas. Isto foi 
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essencial para que as empresas coreanas fossem capazes de aprender, criando internamente 

capacidades inovativas.  

O debate sobre Política Industrial avançou na literatura de forma a incorporar visões 

sistêmicas como justificativas para a sua existência. Neste contexto O`Sullivan et al. (2013) 

destacam o papel do conhecimento e da força de trabalho - incluindo habilidades, formação e 

qualificação – no que denominaram de “Policy Package Matrix” da Política Industrial. O 

desenvolvimento industrial precisa ser pensado de uma forma ampla para refletir a dinâmica do 

sistema industrial e os desafios passam a ser abordados pelas perspectivas de falhas de sistema 

ou falhas de rede.  

Nos países em desenvolvimento os SNI possuem falhas inerentes ao processo de 

aprendizado e de construção de competências. O processo de aprendizado e de construção de 

competências enfrenta dois obstáculos que são conectados: 1) baixa proporção de indivíduos 

que alcançam a educação superior; 2) escassez de espaços nos quais os graduados encontram 

trabalho para aplicar o conhecimento que adquiriam, de forma a darem continuidade ao 

processo de aprendizado (Arocena e Sutz, 2010). Isto é a causa da fragmentação do processo 

de aprendizado, que não se completa nestes países, comprometendo um dos pilares centrais da 

construção do SNI.  

O processo de aprendizado possui duas dimensões. Uma é a que se refere ao aprendizado 

adquirido com o estudo – learning by studying– e a outra que é o trabalho em um contexto de 

inovação no qual o conhecimento adquirido através do estudo pode ser aplicado de forma 

criativa na solução de problemas, gerando novos conhecimentos e novas agendas de pesquisa 

e de exploração. Em alguns países são poucos os que tem oportunidade de fomentar o processo 

de aprendizado destas duas formas, criando grupos privilegiados. Como consequência se tem 

uma desigualdade de conhecimento e de aprendizado que dificulta a expansão das capacidades 

do indivíduo.  

Quando a produção de bens e serviços de uma economia não demanda capacidades para 

a solução de problemas que foram adquiridos a partir do estudo, se tem uma perda. Não basta, 

portanto, melhorar a qualificação do indivíduo, é preciso também que existam trabalhos nos 

quais as experiências e capacidades são necessárias para que sejam utilizadas. Em perspectiva 

internacional, países que somente qualificam os indivíduos os estariam educando para a 

migração (Reinert, 2007). Em um país com as dimensões continentais do Brasil, pessoas 

qualificadas em uma região migram para outras regiões, se não encontram possibilidades de 

realizarem seu potencial de aprendizado.  

Conforme será evidenciado na quarta seção, ainda que tenha havido, na última década, 

um esforço expressivo na formação da mão-de-obra, em especial com curso superior, a mesma 

não tem sido absorvida pelos setores industriais. Diferentemente de trabalhos que utilizaram os 

indicadores de matrícula no ensino superior como proxy da dimensão do “learning by studying” 

e dos gastos em P&D sobre o PIB como proxy da dimensão do “learning by solving problems” 

(Arocena e Suzt, 2010), este trabalho busca associar o nível de escolaridade em seus diferentes 

níveis tanto dos trabalhadores ocupados quanto daqueles que formam a subutilização da força 

de trabalho no país. Apesar do avanço na política educacional do país, esta não tem sido 

acompanhada por uma maior inserção de trabalhadores mais escolarizados em setores com 

maiores níveis tecnológicos, o que pode incentivar um processo de fragmentação do 

aprendizado, dificultando, assim, processos inovadores pelas empresas. 

Nesse sentido, além de considerar os diferentes níveis tecnológicos - baixo, médio-

baixo, médio, médio-alto, e, alto - nos quais os trabalhadores estão inseridos por nível 

educacional – fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio 

completo, superior incompleto, superior completo/especialização, e, mestrado/doutorado - 
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considera-se, também, aqueles que compõem a subutilização da força de trabalho em sua 

completude, e em seus indicadores componentes, subocupação por insuficiência de horas 

trabalhadas, desocupação, e, força de trabalho potencial. Esta é a principal contribuição deste 

trabalho, propor diferentes variáveis para mensurar estas duas dimensões do processo de 

aprendizado para o caso brasileiro.  

 

3. FONTE DE DADOS E METODOLOGIA  

Na busca de inferir se os indivíduos estão tendo a oportunidade de dar continuidade ao 

processo de aprendizado, optou-se por classificar os setores nos quais estão inseridos de acordo 

com taxonomia de intensidade tecnológica utilizada pela OCDE, que utiliza o indicador de 

intensidade em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Este indicador e este taxonomia são muito 

utilizados nos estudos de Economia da Inovação, e valem-se de uma hierarquia entre os setores 

produtivos na sua classificação (MORCEIRO, 2019). 

Os setores foram agrupados de acordo com a taxonomia da OCDE adaptada para o caso 

Brasileiro e desenvolvida em Cavalcante (2014). Os setores de serviços foram classificados de 

acordo com as categorias da OCDE a partir de Morceiro (2018). São eles: 

1) Alta intensidade tecnológica: Manufatura: aeronaves e componentes relacionados, 

farmacêutica, informática, eletrônicos e produtos ópticos. E, não manufatura: pesquisa 

e desenvolvimento científico, desenvolvimento de sistemas (softwares), outros serviços 

de informação. 

 

2) Média-alta intensidade tecnológica:  Manufatura: armas e munições, veículos 

automotores e autopeças, instrumentos médicos e odontológicos, máquinas e 

equipamentos (M&Es), químicos, máquinas e equipamentos elétricos, veículos 

ferroviários, veículos militares de combate e outros. Não manufatura: outros serviços 

de informação. 

 

3) Média intensidade tecnológica: Manufatura: plásticos e borracha, construção de 

embarcações, produtos diversos, outros minerais não metálicos, metalurgia básica, 

manutenção, reparação e instalação de M&Es. 

4) Média-baixa intensidade tecnológica: Manufatura: têxteis, calçados e artefatos de 

couros, papel e celulose, alimentos, bebida e fumo, vestuário e acessórios, produtos de 

metal (exceto forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 

- código 25.2 – considerada de média intensidade), refino de petróleo e biocombustíveis, 

móveis, madeira e produtos da madeira, impressão e reprodução de gravações. Não 

manufatura: atividades profissionais, científicas e técnicas (exceto P&D), 

telecomunicações, indústria extrativa, edição e edição integrada à impressão. 

 

5) Baixa intensidade tecnológica (somente para serviços): financeiros, seguros e 

complementares, eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana, TV, rádio, cinema 

e gravação/edição de som e imagem, comércio, agricultura, pecuária, florestal e pesca, 

construção, atividades administrativas e serviços complementares, artes, recreação, 

organizações associativas e outros serviços, transporte, armazenagem e correio, 

alojamento e alimentação, atividades imobiliárias. 

Os setores administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana 

e serviços sociais, serviços domésticos, organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais e atividades mal definidas não foram consideradas na análise, visto que a 
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classificação da OCDE é para atividades predominantemente privadas, de forma que estas 

atividades não foram classificadas.  

Essa classificação foi aplicada aos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

o Brasil no período de 2012 a 2019 para indivíduos com idade entre 18 e 64 anos que 

responderam à primeira entrevista da pesquisa anual. Além de considerar os indivíduos 

ocupados segundo a tecnologia dos setores nos quais se encontram, a análise abarca também a 

subutilização da força de trabalho por nível de escolaridade, a saber, sem instrução/fundamental 

incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto, 

superior completo/especialização de nível superior3 e pós graduação, formada por mestrado e 

doutorado.  

Para os trabalhadores ocupados, a metodologia adotada baseia-se em uma análise 

econométrica multivariada, através de um modelo Logit Multinomial. Com esse modelo é 

possível entender como as mudanças no conjunto de variáveis individuais e macroeconômicas 

afetam a probabilidade de um indivíduo encontrar-se ocupado nos setores de baixa, média-

baixa, média, média-alta, e, alta tecnologia segundo cada nível de escolaridade. As variáveis 

independentes consideradas são: sexo, raça/cor, idade, grande região, área urbana e rural, e, 

região metropolitana e o restante da unidade federativa. Por fim, para obter os efeitos 

macroeconômicos, utilizou-se variáveis dummies anuais.  

 

4. RESULTADOS 

O gráfico 1 apresenta a subutilização da força de trabalho para o Brasil por nível de 

escolaridade no período de 2012 a 2019. Um aumento da subutilização da força de trabalho 

pode ser observado para todos os níveis de escolaridade a partir de 2014. Indivíduos com ensino 

médio incompleto apresentam o maior percentual de força de trabalho subutilizada, 

ultrapassando o patamar de 30% em 2017, seguidos daqueles com ensino fundamental 

incompleto. Aqueles com ensino superior completo ou especialização em nível superior e 

aqueles que possuem mestrado ou doutorado figuram com os menores valores, indicando, 

assim, que o acesso ao ensino superior e à pós-graduação pode contribuir para a redução da 

subutilização da força de trabalho.  

Os reflexos da formação educacional brasileira podem ser observados a seguir, no 

entanto, fica evidente que a população menos subutilizada está nos patamares mais elevado da 

formação educacional. Uma possível explicação pode estar associada a necessidade de uma 

mão-de-obra mais escolarizada para o desempenho de determinadas funções laborais. 

Salmi (2014) sumariza as necessidades de mudança na educação e na formação. 

Primeiramente destaca as mudanças no mercado de trabalho, no aumento, na média, da 

demanda por competências profissionais mais elevadas. Em segundo, na necessidade de formar 

jovens para serem flexíveis em um mundo em constante transformação. Em terceiro a 

importância da educação continuada para atualizar os conhecimentos e competências visto o 

curto “ciclo de vida” dos conhecimentos. A formação é parte integrante da vida profissional e 

acontece em vários contextos: trabalho, instituições de ensino superior ou em casa. Em quarto 

o processo de aprendizado deve ser cada vez mais focado na solução de problemas.  

                                                           
3 O nível superior completo a partir do quarto trimestre de 2015 passou a contemplar também os cursos de 

especialização em nível superior. Essa categoria foi incorporada ao curso superior para manter a comparabilidade 

da pós-graduação ao longo da série.  
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As habilidades, referentes às diferentes capacidades heterogêneas possuídas por cada 

um, como a velocidade de aprendizado, por exemplo; o ambiente familiar, em que pais que 

estudaram mais terão filhos que apresentarão a mesma tendência, sendo a situação contrária 

também uma tendência; a qualidade da escola, se é capaz de competir com escolas privadas, ou 

se reproduz as desigualdades sociais existentes, prejudicando a mobilidade social; e os retornos 

da educação, se são mais altos ou mais baixos, podendo promover diferentes níveis de retorno 

pessoal.  

 

Gráfico 1: Subutilização da força de trabalho por nível de escolaridade, Brasil, 2012-2019 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNADC anual de 2012 a 2019. 

  

No entanto, grandes são os desafios para a melhoria da educação no Brasil, dentre eles 

podemos destaca a democratização do acesso, da permanência e do sucesso; redução das 

desigualdades regionais; formação de qualidade; qualificação dos profissionais docentes; 

garantia de financiamento, especialmente para o setor público e, estímulo à pesquisa científica 

e tecnológica (UNESCO, 2012). 

 De acordo com Anuário Brasileira de Educação Básica (2020), o percentual de jovens 

com 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental no Brasil nos anos de 2012 e 2019 foi de 

68,6% e 78,4% respectivamente, um aumento de 9,8 p.p. Já para os jovens de com 19 anos que 

concluíram o Ensino Médio no mesmo período - 2012 e 2019 - foi de 51,7% e de 65,1% 

respectivamente, um aumento de 13,4 p.p. Apesar do crescimento apresentado no período entre 

2012 e 2019, o percentual de concluintes no Ensino Médio é inferior aos concluintes do Ensino 

Fundamental.  

Em resumo, uma parte importante dos jovens fica para trás ao longo da trajetória escolar, 

isso pode ser atribuído as altas taxas de reprovação e de distorção idade-série, que se acumulam 

desde os anos finais do Ensino Fundamental.  

O mesmo panorama ocorre com o Ensino Superior brasileiro, mesmo tendo ocorrido 

um aumento na taxa bruta4 de pessoas de 18 a 24 anos que frequentaram o ensino superior entre 

os anos de 2012 a 2019, de 32,8% para 44,4% respectivamente, um aumento de 11,6 p.p, 

quando observamos os dados absolutos para o ano de 2018 nos deparamos com um movimento 

                                                           
4 Taxa Bruta de matrícula é definida como a proporção de pessoas que frequentam o Ensino Superior em relação 

à população de 18 a 24 anos. 
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parece ao do ensino médio. Dos 3.445.935 ingressantes no ensino superior, somente 1.264.288 

concluem essa etapa de sua formação, menos que 40%. 

A figura 1 apresenta os indicadores componentes da subutilização da força de trabalho, 

a saber, subocupação por horas trabalhadas, pessoas desocupadas, e, força de trabalho potencial 

para cada nível de escolaridade para o Brasil no período de 2012 a 2019. 

Figura 1: Desocupação, força de trabalho potencial e subocupação por nível de escolaridade, 

Brasil, 2012-2019

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNADC anual de 2012 a 2019. 
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Para tanto, define-se a subocupação por insuficiência de horas habitualmente 

trabalhadas por pessoas que trabalhavam menos de 40 horas semanais, gostariam de trabalhar 

mais, e, estavam disponíveis para trabalhar mais. Por sua vez, pessoas desocupadas são aquelas 

que tomaram providência para conseguir trabalho nos últimos 30 dias e estavam disponíveis 

para assumir. Também incorpora aqueles que não tomaram providência, pois já haviam 

conseguido um trabalho e iriam começar em menos de quatro meses. Ainda, a força de trabalho 

potencial com relação à força de trabalho ampliada (força de trabalho e força de trabalho 

potencial), constitui-se de pessoas que realizaram busca, mas não estavam disponíveis para 

trabalhar, e, daqueles que não realizaram busca, mas gostariam de ter trabalho e estavam 

disponíveis para trabalhar. Caracteriza-se, assim, por pessoas que não estavam nem ocupadas 

nem desocupadas, mas apresentam potencial de se transformar em força de trabalho. 

O indicador de mais expressão da força de trabalho é a força de trabalho potencial 

independente do nível de escolaridade considerado. Indivíduos com ensino médio incompleto 

apresentam o maior percentual, seguidos daqueles com ensino médio completo, e, fundamental 

completo ao passo que o acesso ao ensino superior reduz de forma expressiva esses valores 

(Figura 1).  

O percentual de trabalhadores ocupados segundo o nível tecnológico dos setores, e, de 

acordo como nível de escolaridade, para o Brasil, no período de 2012 a 2019 pode ser observado 

na figura a seguir. Aqueles que possuem ensino médio completo compõem a maior parcela dos 

trabalhadores independentemente do nível tecnológico.  

Pauli et al. (2012) verificaram o crescimento no número de postos de trabalho para 

pessoas com o ensino médio completo é o que mais se destaca no período de 1990 a 2006. No 

mesmo período, os autores também, observaram um aumento de declarações de empregados 

com ensino superior completo. Na mesma direção, Menezes-Filho et al. (2002) verificaram 

uma substituição de trabalhadores não qualificados por trabalhadores com qualificação 

intermediária na economia brasileira, na década de noventa.  

 Nos setores de média-alta e alta tecnologia o aumento de trabalhadores com ensino 

superior completo/especialização também é observado, ultrapassando o percentual de 30 e 40% 

do total dos trabalhadores dos setores de média-alta e alta tecnologia, respectivamente. 

Trabalhadores com mestrado e doutorado representam 4% do total de trabalhadores do setor de 

alta tecnologia, que deveria absorver mão de obra mais qualificada, apesar do aumento 

registrado a partir de 2015.  

 Reis (2020) e Mehta et al (2011) destacam que a escolaridade média da força de trabalho 

em países em desenvolvimento é relativamente baixa juntamente com a qualidade da educação, 

corroborando com os resultados apresentados na figura 2. 

Ainda com relação aos resultados encontrados na figura 2, um estudo feito por 

Steingraber e Gonçalves (2014) apresentam que as empresas que inovam em produto e 

organizacionalmente são maiores em número de empregos e na participação de mercado, 

apresentam trabalhadores com maior nível de escolaridade e mais trabalhadores dedicados à 

inovação, corroborando com os gráficos de média-alta e alta tecnologia. 

Cabe destacar a redução de trabalhadores com ensino fundamental incompleto 

compensado pelo aumento de trabalhadores com ensino médio completo e com ensino superior 

completo/especialização nos setores de baixa, média-baixa e média tecnologia a partir de 2015. 
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Figura 2 - Percentual de ocupados nos diferentes níveis de tecnologia por nível de escolaridade, 

Brasil, 2012-20195 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNADC anual de 2012 a 2019. 

                                                           
5O diagrama com os gráficos do percentual de ocupados em cada nível de escolaridade por setor de baixa, média-

baixa, média, média-alta, e, alta tecnologia encontra-se no anexo. 
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 Discute-se nesse contexto ainda, que a oferta de trabalhadores mais escolarizados seria 

excessiva em relação à disponibilidade de empregos de maior qualidade (alta e média 

intensidade tecnológica), associados a tecnologias mais modernas que exigem trabalhadores 

mais qualificados. 

Estes dados, portanto, evidenciam que ainda que alguns níveis de escolaridade tenham 

aumentado sua participação nas empresas dos diversos níveis tecnológicos, este aumento, ainda 

poderia ser maior, em especial na absorção de pessoal com educação superior, que representa 

pouco mais que 10% da mão de obra total empregada. O esforço de qualificação da força de 

trabalhos não tem sido seguido da incorporação desta mão-de-obra nas atividades produtivas.  

 Por último, são estimados modelos logit multinomial para a probabilidade de se 

observar um trabalhador ocupado atuando em uma das cinco categorias de tecnologia 

consideradas, em função de uma série de variáveis de controle. Entre esses fatores, o maior 

interesse é analisar o papel da conjuntura, buscando evidências da crise por qual o país passou 

e como isso pode ter afetado a probabilidade dos trabalhadores se encontrarem em setores com 

maior ou menor intensidade tecnológica. A figura 3 apresenta os efeitos marginais das 

estimativas para cada nível de escolaridade6. 

 Com exceção daqueles trabalhadores que possuem mestrado e doutorado, os efeitos 

marginais mostram uma maior probabilidade dos trabalhadores se encontrarem ocupados em 

setores de baixa tecnologia desde 2014 com relação à 2012. Para aqueles com nível fundamental 

incompleto ou completo, essa probabilidade começa a cair a partir de 2016, mas ainda assim é 

expressiva ao se comparar com a probabilidade de se encontrar em setores com maior nível 

tecnológico. No entanto, para aqueles com ensino médio incompleto, médio completo e 

superior incompleto a probabilidade de se encontrar ocupado em setores de baixa tecnologia 

aumenta no período como um todo, sem tendência de queda. Aqueles que possuem ensino 

superior completo/especialização apresentam comportamento semelhante, mas menos 

expressivo. Por sua vez, trabalhadores com mestrado e doutorado, apresentam maior 

probabilidade de se encontrar em setores de média-baixa tecnologia.  

 Pauli et al. (2012) verificam que a relevância, em todos os setores, do crescimento 

relativo do emprego de trabalhadores com ensino médio completo. O estudo apresenta que a 

indústria de transformação e os serviços, incluindo comércio, apresentaram aumento nas 

participações destes de 6,12% e 5,27% para 24,87% e 23,28%, respectivamente. Em relação ao 

ensino superior completo, a indústria apresentou aumento de 0,88% e os serviços, incluindo o 

comércio, de 1,54%. Assim, o setor de serviços não apresentou suficiente elevação de mão de 

obra com ensino superior completo para justificar um processo relevante de fluxo de trabalho 

da indústria de transformação para o setor de serviços devido a um processo de terceirização de 

alguns serviços que eram realizados anteriormente pela própria indústria, pelo menos para 

trabalhadores com esse nível de qualificação. 

Esses resultados evidenciam a insuficiente absorção de mão de obra qualificada – 

mestres e doutores - por parte das empresas em especial as de maior intensidade tecnológica, 

caracterizando a fragmentação.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 As estimativas completas estão no Anexo. 
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Figura 3 - Efeitos marginais por nível de escolaridade, Brasil, dummies temporais, 2012-

2019 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNADC 2012-2019 
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CONCLUSÃO 

 

Análises recentes das políticas industriais e de C&T&I (RAUEN, 2020) evidenciam que 

há um excessivo número de instrumentos e de programas voltados ao lado da oferta, dando 

condições para que as empresas inovem, mas deixando a decisão de inovar para as empresas. 

Ou seja, há um desbalanceamento pelo lado das políticas, uma ausência de políticas do lado da 

demanda, que não garantem condições de mercado para que as empresas inovem.  E, também, 

a proposição de objetivos claros e da solução de problemas reais e concretos que possam ser 

perseguidos pelas empresas dentro dos esforços de inovação para o desenvolvimento do país.  

Os esforços de ampliação da escolaridade da população brasileira se encaixam dentre 

estes esforços de políticas do lado da oferta que não são seguidos de políticas do lado demanda 

que possam assegurar resultados efetivos dos esforços realizados no âmbito da educação e da 

maior escolaridade da mão-de-obra.  É preciso criar oportunidades para que as pessoas 

qualificadas atuem e trabalhem. Os dados na PNADC e do modelo logit evidenciam a pouca 

empregabilidade de mestres e doutores nas empresas privadas, independentes dos setores. Para 

os setores classificados como de alta intensidade tecnológica este quadro é mais grave porque 

são setores que requerem a geração interna de conhecimento para manter a competitividade das 

empresas. O único setor que manteve o nível de empregabilidade, em todos os níveis de 

escolaridade, foi o de baixa tecnologia, que é constituído essencialmente por setores do setor 

de serviços, que vem empregando a maior parcela da população brasileira nas ultimas décadas, 

mas que apresentam baixa produtividade relativamente e cuja dinâmica inovativa é circunscrita 

a alguns setores contemplados na outras categorias tecnológicas.  

Se ainda não bastasse a baixa absorção de pessoal qualificado nas empresas, os dados 

demonstram um processo de perda de capacidades ao longo do tempo, com a substituição de 

mão de obra mais qualificada por menos qualificada, refletindo em uma precarização do 

individuo. Na perspectiva de que a inovação é um processo cumulativo, esta descontinuidade 

compromete de forma considerável o processo de aprendizado. As estratégias de curto prazo 

das empresas brasileiras, portanto, não alicerçam processos internos de geração de 

conhecimento, aprendizado e inovação. Partindo-se de indicadores distintos dos 

tradicionalmente utilizados na literatura este artigo também demonstrou que no Brasil há uma 

“fragmentação do processo de aprendizado”, comprometendo o desenvolvimento de 

competências individuais e também, de forma análoga e decorrente, a construção de 

competências organizacionais nas empresas, solapando um dos building blocks do processo de 

inovação.  

E por fim, os dados explicitam ainda os efeitos macroeconômicos e conjunturais nas 

decisões microeconômicas das empresas, comprometendo os resultados e efeitos de outras 

políticas como a industrial, de inovação e a educacional. A literatura já aponta para a 

necessidade de coordenação entre as distintas politicas para que sejam alcançados resultados 

que visam modificar o comportamento das empresas no longo prazo (Suzigan et.al., 2020). 
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ANEXO 
Tabela A1- Coeficientes modelo logit, por grupo educacional, Brasil, 2012-2019 

 

fundamental 

incompleto 

fundamental 

completo 

médio 

incompleto 

médio 

completo 

superior 

incompleto 

superior 

completo/ 

especialização 

mestrado/ 

doutorado 

Baixa (ref)        

Média-baixa        

homem -0,880* -0,569* -0,283* -0,049* 0,017 0,103* 0,170*** 

 (0,01) (0,02) (0,03) (0,01) (0,03) (0,02) (0,10) 

raça/cor 0,084* 0,013 0,068** 0,017 0,166* 0,110* 0,098 

 (0,02) (0,03) (0,03) (0,01) (0,03) (0,02) (0,12) 

30 a 39 anos -0,128* -0,060*** -0,060*** -0,026*** -0,276* -0,105* 0,155 

 (0,02) (0,03) (0,03) (0,02) (0,04) (0,03) (0,14) 

40 a 49 anos -0,194* -0,167* -0,111** -0,040** -0,436* -0,166* -0,033 

 (0,02) (0,03) (0,04) (0,02) (0,05) (0,03) (0,15) 

50 a 59 anos -0,211* -0,126* -0,105*** -0,040*** -0,431* -0,177* 0,036 

 (0,02) (0,04) (0,06) (0,02) (0,06) (0,03) (0,16) 

60 a 64 anos -0,162* 0,088 0,349* 0,063 -0,307** 0,002 0,461*** 

 (0,03) (0,07) (0,12) (0,05) (0,14) (0,05) (0,24) 

cont. previd 0,648* 0,600* 0,562* 0,516* 0,072** -0,107* -0,242*** 

 (0,02) (0,03) (0,03) (0,02) (0,03) (0,03) (0,13) 

norte 0,338* -0,100** -0,036 -0,339* -0,467* -0,280* -0,114 

 (0,02) (0,04) (0,05) (0,02) (0,05) (0,04) (0,17) 

nordeste -0,133* 0,018 0,008 -0,208* -0,310* -0,273* -0,153 

 (0,02) (0,03) (0,04) (0,02) (0,04) (0,03) (0,14) 

sul 0,351* 0,400* 0,416* 0,265* 0,107* 0,074* 0,139 

 (0,02) (0,03) (0,04) (0,02) (0,04) (0,02) (0,11) 

centro-oeste 0,119* -0,030 0,094** -0,061* -0,234* -0,227* -0,325** 

 (0,02) (0,04) (0,04) (0,02) (0,04) (0,03) (0,14) 

área urbana 0,719* 0,543* 0,350* 0,286* 0,271* 0,401* -0,018 

 (0,01) (0,03) (0,04) (0,02) (0,05) (0,04) (0,27) 

área metrop -0,242* -0,326* -0,254* -0,267* 0,111* 0,113* 0,007 

 (0,02) (0,03) (0,03) (0,01) (0,03) (0,02) (0,11) 

2013 -0,123* 0,000 -0,110** -0,040 0,065 -0,050 0,149 

 (0,03) (0,04) (0,05) (0,02) (0,06) (0,04) (0,20) 

2014 0,015 0,046 -0,029 -0,044*** 0,091 -0,012 0,147 

 (0,03) (0,04) (0,05) (0,02) (0,06) (0,04) (0,22) 

2015 -0,034 0,004 -0,101*** -0,099* -0,013 -0,026 0,037 

 (0,03) (0,04) (0,06) (0,03) (0,06) (0,04) (0,21) 

2016 -0,141* -0,136* -0,161* -0,216* -0,042 -0,054 0,289 

 (0,03) (0,05) (0,06) (0,03) (0,07) (0,04) (0,21) 

2017 -0,104* -0,100** -0,175* -0,240* -0,027 -0,076*** 0,118 

 (0,03) (0,05) (0,06) (0,03) (0,06) (0,04) (0,20) 

2018 -0,092* -0,048 -0,168* -0,224* -0,206* -0,092** 0,242 

 (0,03) (0,05) (0,06) (0,03) (0,06) (0,04) (0,20) 

2019 -0,067** -0,089*** -0,194* -0,209* -0,206* -0,119* -0,026 

 (0,03) (0,05) (0,06) (0,03) (0,06) (0,04) (0,19) 

Intercepto -2,143* -2,058* -2,096* -1,906* -1,371* -1,004* -0,358 

 (0,03) (0,05) (0,06) (0,03) (0,08) (0,06) (0,34) 

Média        

homem 0,680* 0,701* 0,855* 0,878* 0,586* 0,455* 0,503*** 

 (0,05) (0,07) (0,08) (0,03) (0,08) (0,06) (0,30) 

raça/cor 0,006 -0,035 -0,039 -0,052*** 0,060 0,101 -0,314 

 (0,04) (0,05) (0,07) (0,03) (0,08) (0,07) (0,31) 

30 a 39 anos -0,174* -0,174* -0,084 0,037 0,101 0,091 -0,137 

 (0,05) (0,06) (0,07) (0,03) (0,08) (0,07) (0,47) 

40 a 49 anos -0,384* -0,303* 0,010 0,009 0,016 0,058 -0,041 

 (0,04) (0,07) (0,09) (0,04) (0,12) (0,08) (0,46) 

50 a 59 anos -0,519* -0,410* -0,336** -0,172* -0,177 -0,040 -0,310 

 (0,05) (0,08) (0,13) (0,05) (0,15) (0,09) (0,51) 

60 a 64 anos -0,669* -0,173 -0,085 -0,325* 0,286 -0,093 -0,808 

 (0,08) (0,15) (0,38) (0,10) (0,30) (0,22) (0,80) 

contprev 1,195* 1,173* 0,969* 1,073* 0,621* 0,822* 0,730*** 

 (0,04) (0,06) (0,07) (0,04) (0,10) (0,09) (0,43) 

norte -0,381* -0,533* -0,443* -0,641* -0,466* -0,659* -0,475 

 (0,06) (0,09) (0,10) (0,05) (0,13) (0,12) (0,60) 
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nordeste -0,225* -0,351* -0,376* -0,699* -0,788* -0,674* -0,770*** 

 (0,04) (0,06) (0,08) (0,04) (0,11) (0,09) (0,43) 

sul -0,058 -0,036 0,130*** -0,058*** -0,144*** -0,197* 0,215 

 (0,04) (0,06) (0,08) (0,03) (0,08) (0,06) (0,38) 

centro-oeste -0,402* -0,659* -0,527* -0,941* -1,041* -1,277* -1,032*** 

 (0,05) (0,08) (0,10) (0,05) (0,13) (0,11) (0,54) 

área urbana 0,798* 0,693* 0,275* 0,371* -0,002 0,057 -0,165 

 (0,03) (0,06) (0,07) (0,04) (0,13) (0,11) (0,76) 

área metrop -0,264* -0,289* -0,180* -0,230* -0,213* -0,253* -0,025 

 (0,04) (0,05) (0,07) (0,03) (0,07) (0,06) (0,33) 

2013 -0,067 0,054 -0,299* -0,117** -0,238*** -0,197*** 0,450 

 (0,05) (0,08) (0,11) (0,05) (0,14) (0,11) (0,56) 

2014 -0,143** 0,148*** -0,346* -0,091*** -0,184 -0,089 -0,562 

 (0,06) (0,08) (0,12) (0,05) (0,13) (0,11) (0,60) 

2015 -0,114** -0,052 -0,399* -0,150* -0,339** -0,082 0,092 

 (0,06) (0,09) (0,12) (0,05) (0,14) (0,11) (0,54) 

2016 -0,152* -0,187** -0,357* -0,313* -0,417* -0,183 0,462 

 (0,06) (0,09) (0,12) (0,05) (0,13) (0,11) (0,57) 

2017 -0,166* -0,040 -0,456* -0,260* -0,300** -0,118 -0,925 

 (0,06) (0,10) (0,11) (0,05) (0,14) (0,11) (0,60) 

2018 -0,174** 0,013 -0,478* -0,229* -0,588* -0,080 -0,150 

 (0,07) (0,10) (0,12) (0,05) (0,14) (0,12) (0,57) 

2019 -0,116*** 0,012 -0,389* -0,236* -0,539* -0,266** 0,259 

 (0,07) (0,10) (0,12) (0,05) (0,13) (0,11) (0,52) 

Intercepto -4,880* -4,756* -4,240* -4,306* -3,382* -3,771* -3,450* 

 (0,08) (0,12) (0,14) (0,07) (0,19) (0,17) (1,03) 

Média-alta        

homem 0,270* 0,546* 0,678* 0,858* 1,020* 0,979* 0,726* 

 (0,08) (0,09) (0,11) (0,03) (0,06) (0,04) (0,20) 

RECODE of 

V2010 

0,252* 0,205** -0,015 0,172* 0,267* 0,234* 0,788* 

 (0,07) (0,08) (0,09) (0,03) (0,06) (0,04) (0,23) 

30 a 39 anos -0,353* -0,098 -0,153 0,029 -0,334* -0,167* 0,144 

 (0,09) (0,10) (0,11) (0,03) (0,07) (0,05) (0,25) 

40 a 49 anos -0,415* -0,103 -0,221*** -0,151* -0,488* -0,318* -0,114 

 (0,09) (0,10) (0,13) (0,04) (0,10) (0,06) (0,25) 

50 a 59 anos -0,537* -0,167 -0,441** -0,410* -1,018* -0,699* -0,063 

 (0,09) (0,11) (0,18) (0,06) (0,15) (0,07) (0,27) 

60 a 64 anos -0,587* -0,099 -0,233 -0,938* -1,633* -1,253* -0,334 

 (0,15) (0,21) (0,46) (0,15) (0,35) (0,16) (0,46) 

contprev 2,176* 1,939* 1,973* 1,656* 0,633* 0,883* 0,309 

 (0,09) (0,14) (0,15) (0,05) (0,07) (0,07) (0,25) 

norte -1,006* -1,111* -1,398* -0,834* -0,807* -1,190* -0,811** 

 (0,13) (0,17) (0,20) (0,05) (0,10) (0,09) (0,36) 

nordeste -0,974* -1,241* -1,026* -1,138* -0,924* -1,060* -0,370 

 (0,09) (0,13) (0,13) (0,04) (0,09) (0,07) (0,25) 

sul 0,132*** -0,037 0,132 -0,065** -0,057 -0,221* 0,037 

 (0,07) (0,08) (0,09) (0,03) (0,06) (0,04) (0,18) 

centro-oeste -0,880* -1,104* -1,081* -1,311* -1,099* -0,994* -0,775* 

 (0,11) (0,15) (0,16) (0,06) (0,10) (0,06) (0,27) 

área urbana 1,357* 0,937* 0,545* 0,629* 0,539* 0,478* 0,427 

 (0,09) (0,11) (0,14) (0,05) (0,14) (0,10) (0,45) 

área metrop 0,197* -0,031 0,232* 0,113* 0,238* 0,446* 0,009 

 (0,07) (0,08) (0,09) (0,03) (0,06) (0,04) (0,18) 

2013 0,155 0,163 0,116 -0,096*** 0,076 -0,035 -0,806** 

 (0,11) (0,13) (0,15) (0,05) (0,11) (0,08) (0,34) 

2014 -0,047 -0,036 0,231 -0,032 -0,075 0,063 -0,158 

 (0,11) (0,13) (0,15) (0,05) (0,11) (0,08) (0,33) 

2015 -0,091 0,035 0,132 -0,081 -0,143 0,025 -0,010 

 (0,11) (0,13) (0,16) (0,06) (0,11) (0,08) (0,32) 

2016 -0,262** -0,248*** -0,572* -0,200* -0,190*** -0,116 -0,199 

 (0,12) (0,14) (0,17) (0,06) (0,11) (0,08) (0,33) 

2017 -0,344* -0,195 -0,095 -0,233* -0,251** 0,073 -0,433 

 (0,13) (0,16) (0,17) (0,06) (0,12) (0,08) (0,34) 

2018 -0,060 -0,236 -0,475* -0,199* -0,253** -0,096 0,142 

 (0,12) (0,15) (0,17) (0,06) (0,11) (0,08) (0,38) 
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2019 0,031 0,015 -0,196 -0,296* -0,137 -0,055 -0,254 

 (0,13) (0,15) (0,18) (0,06) (0,11) (0,08) (0,31) 

Intercepto -7,166* -6,412* -6,002* -5,297* -3,924* -3,836* -3,093* 

 (0,17) (0,21) (0,23) (0,08) (0,18) (0,14) (0,62) 

alta        

homem -0,821* -0,336*** -0,152 -0,115*** 0,331* 0,258* -0,051 

 (0,18) (0,18) (0,23) (0,06) (0,12) (0,07) (0,23) 

brancos 0,013 0,427** 0,209 0,209* 0,358* 0,309* -0,072 

 (0,19) (0,20) (0,23) (0,07) (0,13) (0,08) (0,28) 

30 a 39 anos -0,152 -0,191 -0,634** -0,046 0,057 -0,151 0,044 

 (0,26) (0,23) (0,26) (0,07) (0,14) (0,09) (0,33) 

40 a 49 anos -0,246 -0,301 -0,327 -0,415* -1,032* -0,340* -0,171 

 (0,25) (0,23) (0,35) (0,09) (0,26) (0,10) (0,35) 

50 a 59 anos -0,078 -0,504*** -0,733*** -0,466* -1,232* -0,696* -0,144 

 (0,26) (0,29) (0,38) (0,12) (0,37) (0,12) (0,42) 

60 a 64 anos -0,226 -0,601 -0,155 -0,696* -22,555* -0,973* 0,180 

 (0,38) (0,58) (0,78) (0,24) (0,11) (0,26) (0,53) 

cont.previd. 2,535* 2,189* 2,363* 2,599* 0,759* 2,122* 0,705** 

 (0,36) (0,33) (0,39) (0,17) (0,17) (0,26) (0,35) 

norte 0,206 0,312 0,650** 1,088* 0,312** 0,153 0,041 

 (0,26) (0,25) (0,26) (0,06) (0,14) (0,10) (0,33) 

nordeste -0,885* -1,106* -1,450* -1,496* -1,927* -1,199* -0,533 

 (0,25) (0,31) (0,39) (0,11) (0,24) (0,13) (0,34) 

sul -0,141 -0,004 0,068 -0,405* -0,504* -0,635* -0,456*** 

 (0,20) (0,21) (0,28) (0,08) (0,15) (0,09) (0,27) 

centro-oeste -0,605** -0,197 -0,456 -0,561* -1,151* -0,793* -0,187 

 (0,28) (0,32) (0,38) (0,11) (0,21) (0,12) (0,30) 

área urbana 1,554* 1,718* 1,001** 0,777* 0,567** 0,795* 0,680 

 (0,27) (0,37) (0,44) (0,13) (0,24) (0,21) (0,51) 

área metrop 0,402** 0,245 0,469** 0,235* 0,253** 0,119 -0,432*** 

 (0,18) (0,19) (0,23) (0,07) (0,13) (0,08) (0,24) 

2013 -0,304 -0,235 0,096 -0,034 0,157 0,037 -0,086 

 (0,30) (0,35) (0,37) (0,10) (0,23) (0,15) (0,45) 

2014 -0,308 -0,378 -0,682*** 0,038 0,259 0,151 0,086 

 (0,31) (0,35) (0,41) (0,11) (0,22) (0,15) (0,41) 

2015 -0,285 0,290 -0,186 -0,106 -0,079 0,127 -0,379 

 (0,31) (0,32) (0,48) (0,11) (0,23) (0,15) (0,45) 

2016 -0,868** 0,353 -0,012 -0,208*** -0,235 -0,352** 0,298 

 (0,36) (0,33) (0,42) (0,11) (0,24) (0,16) (0,40) 

2017 -0,983* 0,079 -0,938** -0,261** 0,032 -0,134 0,142 

 (0,38) (0,34) (0,44) (0,12) (0,25) (0,15) (0,42) 

2018 -0,155 -0,666*** -0,517 -0,050 -0,095 -0,104 -0,410 

 (0,30) (0,37) (0,39) (0,12) (0,25) (0,14) (0,47) 

2019 -0,502 0,063 -0,176 -0,215 -0,265 0,101 -0,430 

 (0,38) (0,35) (0,41) (0,13) (0,24) (0,15) (0,47) 

Intercepto -8,982* -8,947* -8,296* -7,455* -5,247* -6,149* -2,930* 

 (0,47) (0,55) (0,59) (0,22) (0,34) (0,36) (0,75) 

Pseudo - R2 0,0649 0,0476 0,0414 0,0402 0,0306 0,0268 0,0235 

Número de 416914 120233 75936 352310 52685 102518 3915 

Chi2 14576,00 3919,59 2054,50 10916,70 79669,00 2739,96 139,21 

Prob>Chi2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*** p<0.10, ** p<0.05, * p<0.01 

 

 


