
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

TRABALHO STEM NO BRASIL DE ACORDO COM A CBO  
 

Maria Wanessa Seemann1 Patrícia Bonini2 

 

 
1 Acadêmica do Curso de Economia - ESAG - bolsista PIVIC/UDESC  
2 Orientadora, Departamento de Economia -  ESAG – patriciabonini@gmail.com  

 

 

Palavras-chave: Ciência e Tecnologia. Força de Trabalho. Classificação de Ocupações 

 

O objetivo da pesquisa é identificar a força de trabalho brasileira que corresponda ao grupo de 

trabalhadores das áreas de aplicação direta de ciência e tecnologia que são agrupadas nos países 

da OCDE num acrônimo para Science, Technology, Engeneering and Math (STEM) – ver, por 

exemplo Langdon et ali. (2011). Embora esse setor lidere a capacidade de inovação e 

competitividade das economias modernas, não há no Brasil uma caracterização das ocupações 

que compõem um conjunto do tipo STEM.  

A partir das características que a literatura internacional tem apontado sobre os 

trabalhadores STEM, justifica-se a proposta deste projeto de pesquisa que é 

(i) realizar um esforço para determinar o grupo de ocupações na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) que caracterize, pelo menos de modo aproximado, 

um grupo STEM brasileiro. 

(ii) fornecer o perfil de produtividade, gênero e salário desses empregos classificados 

pela CBO de acordo com ocupações da área de ciência e tecnologia (STEM). 

 

Para a etapa (i), a metodologia consistiu em estudar a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), disponível em: http://www.ocupacoes.com.br/tabela-completa-da-cbo. 

Os códigos e descrições dos títulos e conteúdos das ocupações são classificados de maneira 

enumerativa e descritiva. A classificação enumerativa inclui código, título ocupacional e uma 

breve descrição da ocupação. Já a classificação descritiva especifica as atividades realizadas no 

trabalho, os requisitos de formação e experiência profissionais e as condições de trabalho. A 

partir dessa descrição fornecida pela CBO, identificaram-se 164 códigos de ocupações que 

correspondem ao grupo STEM, seguindo o critério utilizado pelo órgão de estatística americano 

ESA (Economics and Statistics Administration). São consideradas as ocupações de suporte 

profissional e técnico nos campos de ciências da computação, matemática, engenharias, ciências 

físicas e da terra – cf Beede et ali. (2011), apêndice A.1. 

As informações na CBO são organizadas em uma estrutura hierárquico-piramidal 

composta de grandes grupos (10), 48 subgrupos principais, 192 subgrupos divididos em 607 

famílias ocupacionais, que agrupam o total de 2.511 ocupações. A pesquisa identificou 164 

códigos de ocupações para fazer uma correspondência com os códigos STEM do ESA. São 

códigos de apenas dois grandes grupos, o 1 e o 2. Do GG 1, os gerentes de apoio – 142, cujas 

famílias de ocupação contém os gerentes de tecnologia da informação – 1425. São eles os 

códigos: 142505, 142510, 142515, 142520 e 142535, correspondendo, respectivamente às 

ocupações de gerente de rede; gerente de desenvolvimento de sistemas, gerente de produção de 

http://www.ocupacoes.com.br/tabela-completa-da-cbo
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Tecnologia da Informação; gerente de projetos de TI, Gerente de Segurança da TI, Tecnolólogo 

de Gestão de TI. Do GG 2, que designa Profissionais de Ciências e das Artes, foram considerados 

3 subgrupos principais: todas as subdivisões do subgrupo 20 (pesquisadores e profissionais 

policientíficos, todas as divisões do subgrupo principal 21 (Profissionais das Ciências Exatas, 

Física e da Engenharia) e ocupações do subgupo principal 22 (agrônomos e afins). 

 

Figura 1 – Hierarquia Salário-escolaridade em empregos STEM -  estados selecionados 

 

   
Fonte: elaborado a partir dos dados da RAIS disponíveis em: 

ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2015 

Os gráficos acima ilustram parte da análise até agora desenvolvida a partir dos dados 

coletados para cada estado brasileiro. 

Os gráficos ilustram as diferenças salariais entre os grupos STEM vs NãoSTEM em dois 

estados brasileiros. No Pará, o comportamento dos dados está de acordo com a tendência 

internacional: ao grupo STEM está associada uma média salarial mais alta. Comparados aos 

demais trabalhadores – grupo NãoSTEM - os homens no Pará ganham, em média, 52% a mais e 

as mulheres 36% mais. Já em Santa Catarina, o perfil sugerido pelos dados contraria essa 

tendência uma vez que o prêmio STEM das mulheres se inverte para aquelas que possuem 

escolaridade acima de nível superior e o prêmio STEM masculino é bastante modesto. 
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