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72% das indústrias gaúchas afirmam que falta de 

mão de obra qualificada é um problema. 

���� Este percentual aumentou desde 2010, quando 
era de 70%; 

���� Os maiores gargalos estão nas ocupações de 
técnico (77,4%) e operadores (86,8%). 

100% dos empresários sentem-se prejudicados 

com este problema. 

���� 82% têm dificuldade para aumentar a 
produtividade/evitar desperdícios. 

52% das indústrias gaúchas que dispõem de 

mecanismos para lidar com este problema, 
fortalecem as políticas de retenção do 
trabalhador. 

 

92,5% das indústrias gaúchas precisam investir em 

qualificação dos trabalhadores, mas encontram 
dificuldades para fazê-lo. 

���� 48% dos empresários afirmam ser a alta 

rotatividade o principal obstáculo. 
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A falta de mão de obra qualificada, conforme indicado pelos dados obtidos 

através das sondagens industriais trimestrais, não é um problema recente para o 

setor produtivo do Rio Grande do Sul. Esta questão tende a ser amenizada em 

períodos de crise, nos quais o nível de produção é reduzido e a demanda por 

trabalhador arrefece. Entretanto, tão logo o ritmo de atividade econômica se 

recupera, a mesma volta a se colocar como uma forte barreira ao crescimento. 

Mais recentemente, com a redução da taxa de desemprego, o movimento tem 

se descolado do ciclo econômico e o tema tem ganhado cada vez mais destaque. O 

crescimento do País na última década foi amplamente influenciado pelo aumento do 

número de empregos, dada nosso baixo grau de produtividade e os parcos avanços 

nessa área. A escassez de mão de obra evidencia a importância da qualificação, 

como forma de aumentar a produtividade, pois, sem que isso ocorra, enfrentaremos 

nos próximos anos uma forte redução do nosso potencial de crescimento. 

Gráfico 1: Percentual de empresários industriais gaúchos que apontam a falta 

de mão de obra qualificada como um dos principais problemas do setor 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Trimestral. 

No intuito de aprofundar este debate, a Sondagem Especial Falta de 

Trabalhador Qualificado, realizada em março de 2013, fez um mapeamento da 

situação das indústrias do Rio Grande do Sul em relação a este tema. Sendo 

idêntica àquela feita em 2010, esta pesquisa permite ainda que os dados sejam 

comparáveis nos dois momentos, possibilitando a análise sobre a evolução deste 

significativo limitador da atividade industrial. 
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���� A falta de trabalhadores qualificados atinge a 

maior parte dos empresários industriais gaúchos 

Segundo os resultados da Sondagem Especial, a falta de trabalhador 

qualificado afeta 72,1% das empresas do Estado. Este percentual demonstra uma 

leve deterioração do quadro, dado que em 2010 o mesmo era ligeiramente menor 

(70%). 

Cabe destacar que a diferença entre os resultados apresentados nos gráficos 

1 e 2, se deve à distinção da natureza da investigação. No caso da sondagem 

trimestral (gráfico 1), o empresário pode escolher a falta de mão de obra qualificada 

em uma lista com 14 problemas que a empresa enfrenta. Já na sondagem especial 

(gráfico 2), ele se defronta como o seguinte questionamento: a falta de trabalhador 

qualificado é um problema para sua empresa? 

Esta diferença evidencia que, embora em intensidade diferente, a escassez 

de trabalhadores qualificados tem se colocado com um importante entrave para os 

empresários industriais gaúchos, haja visto que muitos daqueles que não a colocam 

como um dos principais problemas de sua empresa, a consideram uma limitação. 

Gráfico 2: Percentual de empresas industriais do Rio Grande do Sul para as 

quais a falta de trabalhador qualificado é um problema 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 
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���� A falta de trabalhador qualificado atinge 

diversas categorias profissionais 

Uma indústria emprega trabalhadores em diversas áreas de categorias 

profissionais. Desta forma, a escassez de trabalhadores qualificados pode não ser 

problema em determinada área da empresa, mas pode ser em outra. 

Na tentativa de investigar esta questão, foi perguntado para a parcela de 

empresários que consideram a falta de trabalhador qualificado um problema, como 

este atinge as diferentes categorias profissionais de sua empresa. Assim, o 

empresário pôde classificar em que grau a falta de mão de obra qualificada em cada 

área afeta os resultados da organização como um todo, quantificando entre 0 e 4, 

sendo que quanto mais perto de 4, maior o problema, ou seja, mais a área é afetada 

pela falta de trabalhadores qualificados. 

Gráfico 3: Grau em que a falta de trabalhadores qualificados afeta as diversas 

áreas (quanto mais próximo de 4, mais afetada) 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 

Como pode ser visto no gráfico 3, as áreas afetadas mais intensamente pela 

falta de trabalhadores qualificados são aquelas relacionadas à produção, que 

contemplam os cargos de operadores, técnicos e engenheiros. A escassez de 

qualificação em atividades com esta finalidade impacta diretamente sobre a 

quantidade produzida pela empresa e, consequentemente, sobre a produtividade do 

negócio. 
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No mesmo sentido, é preocupante a intensidade com que as empresas são 

afetadas pelo problema na área de pesquisa e desenvolvimento. Sem o 

desenvolvimento de novas tecnologias, a melhora em quesitos como produtividade e 

competividade fica seriamente comprometida, assim como o crescimento de longo 

prazo. 

 

���� 100% das indústrias gaúchas afetadas pela falta 

de trabalhador qualificado são prejudicadas 

Para os industriais que consideram a falta de mão de obra qualificada um 

problema, foi perguntado se esta prejudica ou não sua empresa.  A gravidade da 

questão fica evidente quando, em 2013, 100% destes respondem positivamente ao 

questionamento. Como o trabalho é um dos principais insumos utilizados no 

processo de produção, o resultado não deveria ser considerado uma surpresa. 

Chama ainda a atenção o fato de que este percentual também aumentou desde 

2010, quando era de 98,9%. 

Gráfico 4: Percentual de empresas industriais do RS que enfrentam o problema 

de falta de mão de obra qualificada e são prejudicadas pelo mesmo 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 

Em 2013, entre aqueles que responderam positivamente à questão acima, 

82% indicaram que o maior prejuízo observado relaciona-se à impossibilidade de 

aumentar a produtividade. Esse aspecto se intensificou desde 2010, quando 
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concentrava 77% das respostas. A gravidade deste indicador é que, no longo prazo, 

a produtividade é o fator de maior relevância para o crescimento e desenvolvimento 

de um determinado setor ou região e o despreparo dos indivíduos que se inserem no 

mercado de trabalho claramente tende a impactar negativamente sobre este 

aspecto. 

Gráfico 5: Como a falta de trabalhador qualificado prejudica a empresa? 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 

* Os % não somam 100 devido à possibilidade de escolha de até 3 opções por parte do respondente. 

 

De fato, os dados da produção industrial e de pessoal ocupado, ambos 

disponibilizados pelo IBGE, corroboram com a visão dos empresários, mostrando 

que a produtividade do trabalhador da indústria de transformação do Rio Grande do 

Sul diminuiu consideravelmente nos últimos anos . Entre 2002 e 2010, a mesma 

crescia, em média, 3,2% a.a., ritmo que foi reduzido para -1,9% a.a. entre 2011 e 

2012. 

Um dos pontos mais importantes a serem ressaltados é o efeito da falta de 

trabalhadores qualificados sobre os salários, que é inverso àquele observado sobre 
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a produtividade. Ainda de acordo com os dados do IBGE, o salário médio real dos 

indivíduos empregados na indústria de transformação gaúcha crescia a uma média 

anual de 3,2% entre 2002 e 2010, tendo se acelerado para 3,4% entre 2011 e 2012. 

Uma expansão menos acentuada da produtividade, somada a um aumento mais 

intenso dos salários – que se deve, em boa parte, justamente à escassez de 

trabalhadores – tende a levar a perda de competitividade. 

 

���� 97,2% das empresas gaúchas têm mecanismos 

para lidar com a falta de trabalhadores qualificados 

Devido à relevância do problema, quase a totalidade das empresas 

respondentes em 2013 que afirmaram ter dificuldades quanto à falta de trabalhador 

qualificado possui mecanismos para lidar com esta questão (97,2%). Chama a 

atenção o fato de que este percentual sofreu queda desde 2010, quando era de 

98,9%. 

Gráfico 6: Percentual de empresas industriais do RS que enfrentam o problema 

de falta de mão de obra qualificada e tem mecanismos para lidar com o mesmo 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 

Assim como em 2010, o principal mecanismo utilizado para lidar com o 

problema é a realização de capacitação na própria empresa, como apontado por 

83% dos respondentes em 2013 e por 81% dos mesmos naquele ano. A segunda 

estratégia mais comum é o fortalecimento da política de retenção do trabalhador, 

como o oferecimento de maiores salários e benefícios. Como já mencionado 

anteriormente, as pressões geradas sobre os salários aumentam os custos de 
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produção, reduzindo a competitividade. Este mecanismo, mesmo sendo uma 

solução de curto prazo, causa sérios desequilíbrios, se colocando como um forte 

limitador ao crescimento no longo prazo. 

Como o aumento do custo de um insumo tende a aumentar a propensão a 

substitui-lo, boa parte dos empresários têm investido em automação (26% em 2010 

e 22% em 2013). Esta medida visa mitigar o estrangulamento do mercado de 

trabalho ao diminuir a pressão na demanda por trabalhadores. 

Gráfico 7: De que forma empresa lida com a falta de trabalhador qualificado? 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 

* Os % não somam 100 devido à possibilidade de escolha de até 3 opções por parte do respondente. 

 

���� As empresas gaúchas precisam investir em 

qualificação, mas têm dificuldades para fazê-lo 

Todas as empresas que responderam a pesquisa afirmaram que precisam 

realizar investimentos na qualificação dos trabalhadores. Entretanto, destas, mais de 
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90% alegam encontrar dificuldades para tal. Nota-se que o grau de dificuldade para 

a realização desses investimentos aumentou consideravelmente desde 2010. 

Gráfico 8: A empresa precisa investir 

em qualificação de trabalhadores? 

Gráfico 9: Se sim, encontra 

dificuldades para fazê-lo? 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 

 

O elevado grau de rotatividade dos trabalhadores é a principal dificuldade 

enfrentada pelos empresários gaúchos no investimento na qualificação de seus 

funcionários. Na pesquisa anterior, esta era a 3ª principal dificuldade apontada pelos 

empregadores. De fato, os dados do IBGE apontam um aumento da rotatividade1 

dos trabalhadores nos últimos anos. Enquanto que a média entre 2002 e 2010 era 

de 3,3, entre 2011 e 2012 ela passou a ser de 3,9, uma clara evidência de 

agravamento do problema. 

A dificuldade relacionada à rotatividade está intimamente vinculada a outro 

problema apontado por grande dos empresários. Muitos deles (45% em 2010 e 44% 

em 2013) afirmam que, quando qualificam seus trabalhadores, muitas vezes os 

perdem para o mercado. Em um ambiente em que a mão de obra é escassa, são 

geradas disputas pelos indivíduos mais qualificados, dado que estes são, via de 

regra, mais produtivos. 

 

                                            
1
 A taxa de rotatividade dos trabalhadores é calculada como a razão do mínimo entre o número de 

admitidos ou desligados e o pessoal total empregado 
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Gráfico 10: Quais são as maiores dificuldades para investir em qualificação? 
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Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Falta de Trabalhador Qualificado. 

* Os % não somam 100 devido à possibilidade de escolha de até 3 opções por parte do respondente 

 

Outro importante entrave para investir em qualificação, apontado pelas 

empresas que o fazem (ocupando o primeiro lugar em 2010, com 46% das 

respostas e o segundo em 2013, com 47%), é que os trabalhadores têm um baixo 

preparo devido à má qualidade da educação básica oferecida no Brasil. Ou seja, a 

base de ensino é tão fraca que, quando os mesmos chegam ao mercado de 

trabalho, há pouco o que se possa fazer pelos mesmos. 

O ranking PISA (Programme for International Student Assessment), calculado 

e divulgado pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), evidencia esta realidade. O indicador gerado avalia o quanto 

estudantes que estão próximos do fim da educação obrigatória assimilaram sobre 

alguns conceitos e habilidades que são considerados básicos para a plena 

participação na sociedade. São analisados os domínios em leitura, em matemática e 
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ciências. De um total de 65 países, o Brasil ficou na 53ª colocação quanto ao índice 

geral, com um resultado estatisticamente abaixo da média dos países que compõem 

a OCDE e atrás de países como Chile (44º), Uruguai (47º) e México (48º). 

Ainda com relação às maiores dificuldades encontradas pelo empresário para 

investir em qualificação, chama a atenção o percentual que considera como um dos 

principais problemas para tal a falta de interesse por parte dos trabalhadores (30% 

em 2010 e 33% em 2013). Isto evidencia que além de todas as deficiências 

estruturais existentes no País, que muitas vezes impossibilitam que sejam geradas 

oportunidades para a população, há um problema cultural, o que se configura como 

uma barreira muito mais difícil de transpor. 

Além disso, nota-se que é pequena a porcentagem de empresários que 

teriam dificuldades em liberar o trabalhador para fazer cursos (12% em ambos os 

anos pesquisados). Desta forma, as dificuldades encontradas para investir em 

qualificação estão muito mais atreladas a questões relacionadas à capacitação e ao 

interesse dos trabalhadores para receber este treinamento do que a 

indisponibilidade por parte da empresa em conceder estes treinamentos. 

 

 

 

 

 

As Sondagens Especiais sobre Falta de Trabalhador Qualificado foram realizadas em dezembro de 

2010 (com a participação de 130 empresas respondentes) e em março de 2013 (com 147 empresas). 

NOTA 

A Sondagem industrial é elaborada pela unidade de Política Econômica da CNI em conjunto com as 

Federações de Indústria de 23 estados do Brasil (no caso do RS – Unidade de Estudos Econômicos - 

FIERGS), embora sejam consultadas empresas de todo o território nacional. As informações 

solicitadas são de natureza qualitativa e resultam do levantamento direto com base em questionário 

próprio.  


