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RESUMO 

A proposta do presente artigo é apresentar os resultados da pesquisa realizada a partir de 
classificados de oferta de emprego de jornal de circulação na cidade de Manaus, entre os anos 1992 
a 2004, a partir da análise e compreensão das características e transformações do perfil do 
trabalhador, quanto à qualificação profissional, na indústria de bens eletrônicos de consumo da 
Zona Franca de Manaus. Parte-se inicialmente, da estrutura e funcionalidade da Classificação 
Brasileira de Ocupação – CBO 2002, instrumento fundamental para análise dos dados, em seguida, 
a partir dos dados coletados, traça-se diagnóstico da principal tendência quanto às características e 
transformações do proletariado industrial. Os dados coletados foram analisados a partir da CBO em 
três etapas distintas, descritas mais pormenorizadamente nos métodos, como também foram 
analisados comparativamente a pesquisa realizada no início da década de 1990. Finalmente encerra-
se o artigo com considerações finais para o entendimento das metamorfoses do trabalhador da Zona 
Franca de Manaus. 
 

Palavras chave: perfil ocupacional, classificação brasileira de ocupações, proletariado industrial, 
engenharia. 
 
ABSTRACT 
The proposal of the present article is to present the results of the research carried through from 
classified of offers of periodical job of circulation in the city of Manaus, between years 1992 the 
2004, from the analysis and understanding of the characteristics and transformations of the profile 
of the worker, how much to the professional qualification, in the industry of electronic goods of 
consumption of the Zona Franca of Manaus. It has been broken initially, of the structure and 
functionality of the Brazilian Classification of Occupation - CBO 2002, basic instrument for 
analysis of the data, after that, from the collected data, one traces disgnostic of the main trend how 
much to the characteristics and transformations of the industrial proletariat. The collected data had 
been analyzed from the CBO in three distinct, described stages more in detail in the methods, as 
also they had been analyzed comparativily the research carried through in the beginning of the 
decade of 1990. Finally the article with for the agreement of the metamorphoses of the worker of 
the Manaus Zona Franca is locked in. 
 
Words key : occupational profile, Brazilian classification of occupations, industrial proletariat, 
engineering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 184 

1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto Zona Franca de Manaus é 
objeto de investigação desde sua implantação na 
década de 1960. Contudo é a partir da década de 
1990 que surge uma expressiva produção de 
teses, dissertações ou monografias de autores 
locais e regionais. A referida década, no político 
e econômico apresenta-se como de 
transformações substanciais. 

Segundo Hegel (2005) o caráter limitado 
da sociedade burguesa em resolver internamente 
suas contradições crescentes, tende, mediante 
um movimento que se reproduz para fora, à 
reprodução capitalista, criando novos mercados 
produzindo outras oportunidades de negócios. 

É, portanto parte desse processo, como 
bem relata Hobsbawm (2001), a denominada 
reestruturação produtiva iniciada nos anos 
setenta e intensificada nos anos noventa. Com 
ela ocorreu o aprimoramento, a agregação de 
novos modos de administração, tendo em vista 
as mudanças que circundavam o mundo.  

Essa nova fase do capital denominada de 
acumulação flexível configura-se pela inserção 
de novas tecnologias em mercados instáveis, de 
novo modo de gestão da produção e do trabalho 
dinâmico, e ainda busca cada vez mais a 
flexibilidade de máquinas e trabalhadores, a 
polivalência e a multifuncionalidade, dentre 
outros fatores (Harvey, 2005). 

Os trabalhadores em geral e os gestores 
são estimulados a apresentar outra postura 
diante do novo contexto sob o risco de, ao não 
fazê-lo, virem a ser excluídos. 

O processo de mudança traz consigo a 
difusão de inovações tecnológicas e mudanças 
organizacionais, como a terceirização, 
diminuição de níveis hierárquicos e alterações 
em estruturas técnicas e administrativas, que 
implicaram na redução da ocupação e 
favoreceram a flexibilização das relações de 
trabalho (Bulhões, 2004). 

A escolha do locus da pesquisa deve-se a 
importância do setor eletroeletrônico que, 
segundo dados obtidos junto a Superintendência 
da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, é o 
maior pólo da Zona Franca de Manaus, com 
participação no faturamento em 34,53% e 54% 
na geração do emprego no setor industrial 
(Suframa, 2004). Essa posição do pólo 

eletroeletrônico demonstra sua importância para 
a ZFM e justifica a escolha do mesmo enquanto 
universo para a pesquisa.  

A complexidade e a diversidade de 
funções ocupacionais existentes no mundo do 
trabalho exigiu a elaboração de uma 
sistematização as mesmas, denominado no 
Brasil como Classificação Brasileira de 
Ocupações - CBO que é o documento 
normalizador do reconhecimento, da nomeação 
e da codificação dos títulos e conteúdos das 
ocupações do mercado de trabalho brasileiro, 
sendo também ao mesmo tempo uma 
classificação enumerativa e descritiva. 

É fato que a reestruturação produtiva na 
década de 1990 marca profundamente a 
economia brasileira, e mais acentuadamente a 
gestão de processos produtivos e de pessoas. 
Tendo como universo empírico o setor 
eletroeletrônico do PIM e fonte de dados os 
classificados de oferta de emprego de jornal, 
este trabalho teve como objetivos proceder à 
comparação da descrição funcional utilizada na 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 
(2002) e a análise das características de funções 
estudadas por Salazar (1992) no início da 
década de 1990 e sua evolução a partir das 
transformações no mercado de trabalho. 

 
2 MATERIAL E MÉTODO 
 

 
Procedeu-se a busca da bibliografia 

produzida no período de 1990 a 2004. Do 
conjunto de autores pesquisados apenas, Salazar 
(1992), em tese de doutorado estabelece mais 
pormenorizadamente o perfil ocupacional do 
trabalhador da indústria eletroeletrônica. 

As produções de pesquisadores como 
Pinto (1987), Antunes (1998), Nogueira (1998), 
Pochmann (1999), Oliveira (2000), Valle 
(2000), Torres (2003) Silva (2004) e Scherer 
(2005) entre outros, não se detém 
especificamente em estabelecer um perfil 
ocupacional do trabalhador. Suas investigações 
foram relevantes na pesquisa à medida que 
identificavam transformações no mundo do 
trabalho e, mais especificamente, analisavam a 
implicação dessas nas indústrias da Zona Franca 
de Manaus e na vida do trabalhador ali inserido. 

Outras fontes de dados que cogitadas 
que auxiliariam na pesquisa seriam, a 
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Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 
88, e os indicadores da Relatório Anual de 
Informações Sociais - RAIS e da Cadastro Geral 
de Emprego e Desemprego - CAGED  
elaborados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. No entanto, ao se contatar o 
Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE. 
Verificou-se a indisponibilidade da CBO 88, e 
quanto aos dados da RAIS e CAGED somente 
estavam disponíveis para os anos de 2001 a 
2005, o que determinou a utilização, para fins 
metodológicos, da CBO (2002) como fonte de 
informações para análise comparativa dos dados 
da pesquisa. 

Em seguida definiu-se a fonte de 
informação e o período a ser pesquisado, 
procedendo assim à coleta do material de 
pesquisa. Concentrou-se nos classificados de 
oferta de emprego. Assim, a pesquisa iniciou-se 
com a coleta dos mesmos em acervo de jornal 
local, de circulação diária na Biblioteca de 
Manaus. 

A coleta de material foi realizada no mês 
de julho/2005, e resultou em registro de 326 
fotografias de classificados de oferta de 
empregos. Foi registrado todo o material em 
fotografias digitalizadas. Em seguida as 
fotografias foram classificadas e contendo 
minimamente, a data de publicação do jornal, 
inserido manualmente ao anúncio, a função 
ocupacional ofertada e as exigências para sua 
ocupação. 

Num segundo momento procede-se a 
elaboração de planilha eletrônica para controle e 
identificação das fotografias em Microsoft 
Excell, onde constava com a data de publicação 
do jornal e o número seqüencial para controle 
dos registros. 

Num terceiro momento elaborou-se de 
banco de dados com descrição detalhada de 
todas as exigências apresentadas no classificado 
de oferta de emprego. 

A partir do banco de dados elaborado a 
partir das funções ocupacionais registradas, 
selecionou-se 25 (vinte e cinco) funções 
ocupacionais, que apresentaram freqüência igual 
ou superior a 3 (três) vezes e que ao mesmo 
tempo são atividades relacionadas diretamente 
ao processo produtivo na Indústria de 
Eletroeletrônicos na Zona Franca de Manaus 

Desse conjunto foram selecionadas 
aquelas que apresentaram freqüências de 

repetição no período pesquisado igual ou 
superior a 7 (sete), totalizando 13 (treze) 
funções ocupacionais, como segue, Analista da 
Garantia da Qualidade; Analista de 
Planejamento e Controle de Processo (PCP); 
Analisa de sistemas; Engenheiro de Qualidade; 
Engenheiro Eletrônico; Engenheiro Mecânico; 
Inspetor de Controle de qualidade; Operador de 
Inserção Automática; Supervisor de Produção; 
Técnico de Inserção Automática; Técnico de 
Processo; Técnico Eletrônico e Técnico 
Mecânico. 

A análise comparativa dos dados da 
pesquisa inicia-se pela tabulação dos dados 
coletados, como mencionado anteriormente, e 
posterior seleção e identificação das funções 
ocupacionais. Após a definição das funções 
ocupacionais a serem analisadas procede-se a 
identificação de sua correspondente na tábua de 
Conversão da CBO (1994) – CBO (2002). O 
propósito primeiro desta etapa foi verificar se a 
função descrita nos classificados de jornal tinha 
correspondência a adotada na CBO (2002) e, 
por conseqüência possibilitar identificar a 
Descrição Sumária da função ocupacional 
definida pela Classificação Brasileira de 
Ocupações 2002. 

Após a identificação correspondente das 
funções selecionadas nos classificados de oferta 
de emprego e a CBO (2002), procede-se a 
análise das informações dos classificados nas 
seguintes etapas: 

Na primeira foi analisada a descrição 
sumária, formação e experiência definida pela 
CBO (2002), e a descrição exigida para 
desempenho da função, nos classificados de 
oferta emprego. Nessa análise foi utilizado o 
banco de dados elaborado a partir dos 
classificados de oferta de emprego, mais 
especificamente a Tabela de requisitos 
desejáveis. 

Como segunda etapa de análise aportou-
se em elementos identificados nos classificados 
de emprego, embora não citados explicitamente 
na CBO (2002). 

Na terceira etapa de análise procedeu-se 
a análise comparativa entre a CBO (2002) e os 
classificados de oferta de emprego na 
perspectiva dos Grandes Grupos Ocupacionais. 

Na quarta e última etapa de análise, 
comparou-se três funções ocupacionais 
estudadas por Salazar (1992) e as informações 
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coletadas nos classificados de emprego para as 
respectivas funções. 

Neste artigo apresenta-se, portanto, uma 
análise comparativa de funções ocupacionais, 
sobre os critérios de formação/experiência e 
condições gerais para o exercício, descritos na 
CBO (2002) e as informações obtidas nos 
classificados de oferta de emprego, quais sejam 
Engenheiro da Qualidade, Engenheiro 
Eletrônico e Engenheiro Mecânico. 

De acordo com a CBO (2002) as funções 
Engenheiro da Qualidade, Engenheiro 
Eletrônico e Engenheiro Mecânico são descritas 
da seguinte maneira: 

Engenheiro da Qualidade: para o 
exercício da função ocupacional exige-se: as 
ocupações da família requerem curso de 
Engenharia, com registro no CREA, seguido de 
cursos de especialização. Na área de processos e 
métodos, tempos e movimentos, é comum a 
formação em Engenharia de produção ou 
industrial. É cada vez mais freqüente a presença 
de profissionais com pós-graduação. O 
exercício pleno da atividade se dá, em média, 
após quatro anos de exercício profissional. 
(CBO, 2002). 

Engenheiro Eletrônico: cadastrado na 
CBO (2002) pela identificação 2143-10 executa 
serviços elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações, analisando propostas 

técnicas, instalando, configurando e 
inspecionando sistemas e equipamentos, 
executando testes e ensaios. Projeta, planeja e 
especifica sistemas e equipamentos elétricos, 
eletrônicos e de telecomunicações e elabora sua 
documentação técnica; coordena 
empreendimentos e estuda processos elétricos, 
eletrônicos e de telecomunicações. 

Engenheiro Mecânico: cadastrados na 
CBO (2002), com o código 2144-05, os 
Engenheiros mecânicos projetam sistemas e 
conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas 
e materiais, especificando limites de referência 
para cálculo, calculando e desenhando. 
Implementam atividades de manutenção, testam 
sistemas, conjuntos mecânicos e componentes, 
desenvolvem atividades de fabricação de 
produtos e elaboram documentação técnica. 
Podem coordenar e assessorar atividades 
técnicas. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 foi analisada a função 
/descrição, formação e experiência definida pela 
CBO (2002), nos classificados de oferta 
emprego. Nessa análise foi utilizado o banco de 
dados elaborado a partir dos classificados de 
oferta de emprego. 

 
 
Tabela 1 – Função Ocupacional: nível de escolaridade e tempo de experiência 
Grande Grupo 
Operacional 

Função/Descrição Nível de Escolaridade Experiência Tempo 

  Médio Superior  CBO 2002 Classificados 
de Emprego 

  (%) (%) (%) (anos) 

2149-05 
Engenheiro da 

Qualidade 
0,0 100 71,4 4 4,0 

2143-10 
Engenheiro 
Eletrônico 

0,0 100 52,9 4 2,9 

2144-05 
Engenheiro 
Mecânico 

0,0 100 28,6 5 2,5 

 
 

A partir dos classificados de oferta de 
emprego para Engenheiro da Qualidade 
comprova-se o uso dos recursos de trabalho: 
avaliação e qualificação de fornecedores; 
calibragem de instrumentos de medição; 
controle estatístico de processo; controlers; 
manutenção de instrumentos de medição;  

 
 
medição de áudio; medição de vídeo; processo 
de produção;testes de áudios; testes de vídeo. 

A composição dos dados da pesquisa 
permite afirmar que para função ocupacional de 
Engenheiro de Qualidade, em média 71,4% das 
ofertas de emprego apresenta como exigência 
tempo de experiência, sendo este em média de 4 
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quatro anos para seu exercício, o que pode ser 
verificado na Tabela 1. 

Os dados coletados compravam em 
100% a exigência de formação superior, o que 
coaduna com a orientação da CBO (2002). 
Quanto à formação superior, os cursos de 
Engenharia, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica, Engenharia Mecânica, Tecnologia 
Elétrica, são os mais requisitados para o 
desempenho dessa função ocupacional. É 
pertinente observar que a inexistência de 
qualquer referência ou exigência de 
especialização. 

Para a função de Engenheiro Eletrônico 
verifica-se um leque de conhecimentos exigidos 
pelo empregador, que geralmente estão bem 
além da formação acadêmica propriamente dita, 
mais voltados para o exercício da função 
ocupacional: análise de falhas do processo 
produtivo; análise elétrica de circuito; 
componentes eletrônicos, controle de qualidade 
de áudio; controle de qualidade de vídeo; 
controle de tempo padrão; elaboração de 
documentos técnicos; elaboração de 
procedimentos técnicos; hidráulica; implantação 
de novos produtos; implementação de ações 
preventivas; interfax gpib; medições elétricas; 
microondas; microprocessador para áudio; 
microprocessador para tv; monitores; 
pneumática; programação em linguagem C; 
projeto de gigs; reparos de placas eletrônicas de 
máquinas CNC; tv e videocassete. Tais 
conhecimentos são complementares a formação 
específica para o exercício da função 
ocupacional 

Quanto ao tempo de experiência, 
comprova-se com os dados coletados que 52,9% 
das ofertas de emprego apresentam essa 
exigência, e que o tempo médio exigido é de 2,9 
anos, conforme Tabela 1. Nota-se assim uma 
média inferior a exigida pela CBO (2002), que é 
de 4 (quatro) anos.  

Quanto o nível de escolaridade, em 
100% dos Classificados de emprego analisados 
se exige Ensino Superior para o exercício da 
função ocupacional Engenheiro eletrônico, o 
que está em consonância com a CBO (2002). 

A função do Engenheiro Mecânico é 
exigida conhecimentos em: análise de defeitos 
mecânicos; análise de falhas do processo 
produtivo; estamparia; injeção plástica; 

processo de estamparia; processo de introdução 
de novos modelos. 

Quanto à escolaridade os classificados 
comprovam a exigência em 100% de Ensino 
Superior, conforme descrito na CBO (2002). 
Quanto ao tempo de experiência, nota-se que 
28,6% dos classificados analisados apresentam 
essa exigência, e apresentam um tempo médio 
de 2,5 anos, para o exercício da função 
ocupacional, um pouco inferior ao exigido pela 
CBO (2002), que exige para seu exercício 
pleno, 5 (cinco) anos de experiência, conforme 
demonstrado na Tabela 1. 

Os dados da pesquisa permitem afirmar 
quanto ao nível de escolaridade uma exigência 
de Escolaridade Superior em 100% dos 
classificados, informação que vem comprovar a 
orientação da CBO (2002). 

É interessante notar que a CBO (2002) 
exige curso específico em Engenharia mecânica, 
para o exercício pleno da função. A se analisar 
os dados coletados tem-se exigência dos cursos 
de fundamentos em injeção plástica e processo 
de pintura, necessários a atividade, também 
necessários a esta função ocupacional. 
Pressupõe-se, portanto, que estes sejam 
complementares a formação principal e ainda, 
como demonstrado, os conhecimentos 
adicionais exigidos têm correspondência a 
formação complementar. 

Como segunda etapa de análise aportou-
se em elementos identificados nos classificados 
de emprego, embora não citados explicitamente 
na CBO (2002). 

Ao se analisar os classificados de oferta 
de emprego, pode-se identificar outros 
requisitos exigidos pelo empregador à 
contratação. Embora esses não constem 
explicitamente na CBO (2002), são 
fundamentais na composição da função 
ocupacional, o que se verifica na Tabela 2. 

Alguns desses requisitos, não são 
adquiridos em curso regular, seja de ensino 
médio ou de graduação, necessitando assim de 
formação complementar. Esses cursos, 
dependendo da urgência de se qualificar a mão-
de-obra empregada, quando não identificado no 
mercado de trabalho, são custeados pelas 
próprias empresas, como pode ser verificado na 
pesquisa de Oliveira (2000) ao demonstrar o 
programa de treinamento realizado por diversas 
empresas entre os anos 1997 e 1998.
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Tabela 2 – Elementos requisitados pelo empregador. 
Função Inglês Disp. Informática ISO9000 ISO14000 Dinamismo Exp. 

Liderança 
Bom 
Senso  

Equipe  

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Engenheiro 

da 
Qualidade 

100 14,3 71,4 85,7 14,3 0 0 0 0 

Engenheiro 
Eletrônico 

70,6 11,8 23,5 17,6 0 5,9 5,9 5,9 0 

Engenheiro 
Mecânico 

71,4 14,3 42,9 42,9 0 28,6 14,3 14,3 0 

Média 80,67 13,5 45,9 48,7 4,8 11,5 6,7 6,7 0 
 

Constata-se a partir da análise da Tabela 
2, que os classificados de oferta de emprego em 
maior ou menor proporção apresentam novos 
elementos necessários à contratação para 
exercício de determinada função ocupacional. 

Analisando os dados da Tabela 2, pode-
se identificar a exigência de conhecimentos 
mínimos ou fluência na língua inglesa, em 
média 80,67% das funções ocupacionais 
analisadas. 

Nota-se que o conhecimento em língua 
inglesa é exigido em 100% para a de 
Engenheiro da Qualidade é exigida em 100% 
dos classificados de oferta de emprego, em 
70,6% para Engenheiro Eletrônico e 71,4% para 
a função de Engenheiro Mecânico.(Tabela 2). 

A adoção de novas tecnologias pelas 
indústrias da Zona Franca de Manaus, 
desenvolve como mecanismo de sobrevivência a 
necessidade de qualificação da mão-de-obra 
empregada para utilização dessas tecnologias. 
Um dos elementos que compõem esse programa 
de qualificação é o treinamento em informática, 
que nesta pesquisa se comprova pela exigência 
de tal conhecimento em 45,9% dos classificados 
de oferta de emprego analisados. Tendência já 
comprovada por outros pesquisadores, o que se 
nota na pesquisa de Silva (2004), quando 
verifica um investimento por determinada 
empresa do Pólo Industrial de Manaus, na 
ordem de 1.501 horas de treinamento em 
informática. 

Verifica-se ainda, que 13,5% requerem 
disponibilidade por parte do trabalhador para 
trabalho em turno, implicando entre outras 
conseqüências maior dificuldade do trabalhador 
em desenvolver outras atividades, dedicando-se 
exclusivamente a esta. 

Quanto ao domínio de ferramentas da 
qualidade pode-se constatar a partir da Tabela 2 
que as funções ocupacionais analisadas exigem 

treinamento/conhecimento em normas ISO 9000 
e ISO 14000. 

Em média, 48,7% dos Classificados de 
emprego exigem trabalhadores com 
conhecimento de ISO 9000. Por outro lado, em 
apenas 4,8% classificados de oferta de emprego 
requer também conhecimentos ou cursos de ISO 
14000. O domínio dessas normas de qualidade é 
de vital importância no processo de certificação 
pelo qual tem passado às empresas da Zona 
Franca de Manaus a partir da década de 1990, o 
que pode ser verificado na pesquisa de Silva 
(2004), quando constata que o novo modelo 
produtivo vem requerendo a elaboração e 
execução de novos cursos destinados aos 
diferentes níveis hierárquicos. 

Perfazendo este itinerário identifica-se 
que alguns elementos subjetivos surgem como 
necessários ao desempenho da função 
ocupacional, como por exemplo, dinamismo que 
entre os anúncios surge com a participação 
11,5%; liderança com 6,7%; bom senso com 
6,7% entre as funções analisadas. 

Não se pode inferir a que exatamente se 
refere ao requisito liderança de equipe. 
Teoricamente, pode-se afirmar que a liderança é 
a influência inter-pessoal exercida numa 
situação e dirigida através do processo de 
comunicação humana à consecução de um ou de 
diversos objetivos específicos (Chiavenato, 
1983), e quanto ao estilo de liderança, a 
literatura faz emergir três tipos: autocrática, 
democrática e “laissez-faire”, todos com 
características bem distintas. 

É pertinente observar que, o domínio 
desses conceitos não caracteriza e não 
determina que o indivíduo tenha ou não 
liderança. Assim, se pode cogitar na 
possibilidade dos classificados de oferta de 
emprego ao mencionarem o termo liderança, se 
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referirem as características subjetivas e não 
técnicas, necessárias ao desempenho da função. 

Na terceira etapa de análise procedeu-se 
a análise comparativa entre a CBO (2002) e os 
classificados de oferta de emprego na 
perspectiva dos Grandes Grupos Ocupacionais. 

A partir da ordenação das Funções 
Ocupacionais por Grandes Grupos 
Ocupacionais da CBO (2002) pode-se 
identificar 07 (sete) grupos. 

Pretende-se, assim, a partir dessa 
ordenação, analisar comparativamente, idade, 
escolaridade, tempo de experiência, língua 

inglesa, disponibilidade,conhecimentos de ISO 
9000 e ISO 14000, e sua evolução ao longo do 
período pesquisado. 

Essa análise consta de 3 (três) etapas, em 
primeiro momento a evolução temporal do 
grupo funcional ano a ano: faixa etária e 
escolaridade, na Tabela 3; tempo de experiência 
e outros requisitos, na Tabela 4. Finalmente, a 
evolução temporal das exigências: tempo de 
experiência, conhecimento de língua inglesa, 
disponibilidade, ISO 9000 e ISO 14000 (Tabela 
5.) 

 
 
Tabela 3 – Evolução temporal do Grande Grupo Ocupacionais 2: idade e escolaridade. 

Ano Idade 
mínima 

Idade 
máxima 

Escolaridade 
Mínima 

Escolaridade 
Máxima 

1992   Ensino Superior 
Completo 

Ensino Superior 
Completo 

1996 32 35 Ensino Médio 
Completo 

Ensino Superior 
Completo 

2000   Ensino Médio 
Completo 

Ensino Superior 
Completo 

2004   Ensino Médio 
Completo 

Ensino Superior 
Completo 

 
A CBO (2002) define em três níveis de 

competência as funções ocupacionais: Nível de 
competência 4, Nível de Competência 3, e Nível 
de Competência 2, conforme Tabela 3. E tem 
como base a CIUO 88 que define, por falta de 
outro indicador homogêneo entre países, como 
nível de competência a escolaridade. Os quatro 
níveis de competência da CIUO 88 guardam 
uma correspondência aos níveis de escolaridade 
da Classificação Internacional Normalizada de 
Educação - CINE-1976. Assim sendo, a CIUO 
88 estabeleceu os seguintes critérios: GG 1 - 
sem especificação de competência pelo fato de 
os dirigentes terem escolaridade diversa e, 
portanto, níveis de competência heterogêneos; 

GG 0 - exclusivo da Forças Armadas, Policiais e 
Bombeiros Militares. O nível de competência 
também não é definido, devido à 
heterogeneidade das situações de emprego; GG 
2 - nível de competência 4.; GG 3 - nível de 
competência 3; GG 4 a 8 - nível de competência 
2; GG 9 - nível de competência 1 (não 
qualificados); A recriação do modelo da CIUO 
88 para a realidade brasileira leva em 
consideração os últimos avanços dos sistemas 
de trabalho e uma compreensão mais atualizada 
de “competência” cujo nível é pontuado mais 
fortemente pela complexidade das atividades 
exercidas que do nível de escolaridade (CBO, 
2002). 

 
Tabela 4 – Evolução temporal dos grupos ocupacionais 2: tempo de experiência e outros requisitos. 

Ano Experiência 
Tempo 

Tempo 
Médio 

Tempo 
Mínimo 

Tempo 
Máximo 

Inglês Disponibilidade ISO9000 ISO14000 

  (anos) (anos) (anos)     
1992 33,3 3,0 3,0 3,0 33,3 0,0 0,0 0,0 
1996 46,2 3,5 2,0 8,0 50,0 19,2 26,9 0,0 
2000 50,0 3,0 2,0 5,0 41,7 0,0 33,3 8,3 
2004 65,0 2,5 2,0 3,0 65,0 10,0 30,0 5,0 

 
 
Os dados coletados, leva a perceber que 

as funções ocupacionais da indústria de 
eletroeletrônicos estão classificadas basicamente 

em 7 (sete) grupos, e que quanto ao nível de 
competência segundo a CBO (2002), no geral, 
níveis de competência 4, 3 e 2. 
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O Grande Grupo Ocupacional 2,refere-se 
especificamente às funções que exigem 
escolaridade superior, segundo a CBO (2002), 
nível de competência 3; os Classificados 
comprovam essa tendência na indústria da Zona 
Franca. 

Os demais Grandes Grupos 
Ocupacionais, 4, 5, 7, 8 e 9, segundo descrição 
definida pela CBO (2002), tem nível de 
competência 2. Não é definido a escolaridade  
para este nível de competência, no entanto, por 

eliminação conclui-se que a escolaridade para 
este nível de competência seja inferior a 
definida pelo o nível de competência 3. Como 
planejado, o Banco de Dados permite verificar a 
evolução de elementos exigidos pelo 
empregador necessários ao exercício 
profissional no período pesquisado, conforme 
Tabela 5. 
 
 
 

 
 
Tabela 5 – Evolução temporal das exigências: tempo de experiência e outros requisitos. 

Ano Experiência 
Tempo 

Tempo 
Médio 
(anos) 

Tempo 
Mínimo 
(anos) 

Tempo 
Máximo 
(anos) 

Inglês Disponibilidade. ISO 9000 ISO 14000 

1992 83,3 4,5 4,0 5,0 8,3 0,0 0,0 0,0 
1996 66,9 2,5 1,6 3,9 23,1 5,7 11,3 0,0 
2000 59,0 2,4 2,1 3,0 48,0 0,0 52,1 33,0 
2004 59,2 2,1 1,8 2,3 45,5 2,0 17,8 9,8 

Média 67,1 2,9 2,4 3,5 31,2 1,9 20,3 10,7 
 

 
O Grande Grupo Ocupacional 2 

apresenta tendência no crescimento das 
exigências quanto ao tempo de experiência, 
conhecimento em língua inglesa. Os dados 
sobre disponibilidade para trabalho em turno e 
para viagens, e conhecimento de normas da 
qualidade, demonstram sua exigência e 
oscilação quanto a sua freqüência ou 
intensidade. 

Nota-se no Grande Grupo Ocupacional 3 
uma redução quanto ao tempo de experiência e 
ao mesmo tempo, uma maior exigência quanto 
ao conhecimento de norma da qualidade , ISO 
9000 e ISO 14000. 

No Grande Grupo Ocupacional 4 nota-se 
instabilidade quanto ao tempo de experiência, 
mudança brusca de 1992 para 1996, 
permanecendo até 2000, retornando em 2004 ao 
mesmo patamar de 1992. Esse grupo não 
apresenta registros quanto a exigência da 
ferramenta da qualidade ISO 14000, exigindo-se 
apenas ISO 9000. 

A tendência de redução do tempo de 
experiência percebe-se também no Grande 
Grupo Ocupacional 7, ao mesmo tempo uma 
oscilação quanto às normas da qualidade, ISO 
9000 e ISO 14000. 

Quanto ao Grande Grupo Ocupacional 8 
os dados possibilitam identificar exigência de 
tempo de experiência e disponibilidade de 

trabalho em turno em 100% dos classificados de 
emprego. Os dados vêm confirmar uma 
necessidade operacional da função, vital para o 
abastecimento de partes e peças de injeção 
plástica, muito usada na fabricação de produtos 
da indústria de eletroeletrônicos. 

O Grande Grupo Ocupacional 9 
apresenta acentuadamente a necessidade de 
tempo de experiência, baixa exigência de 
conhecimento de língua inglesa, e, apenas em 
2000 consta da exigência de ISO 9000 e ISO 
14000. 

A partir dos dados particulares acima 
especificados, pode-se assegurar, conforme se 
demonstra na Tabela 5, que em média, 67,1% 
dos Grandes Grupos Ocupacionais exigem 
tempo de experiência e que o tempo médio de 
tempo de serviço é de 2,9 anos. Quanto à 
exigência da língua inglesa verifica-se que em 
média 31,2% dos GG a exigem, e que há uma 
maior predominância da exigência de ISO 9000 
em relação a ISO 14000. 

Na quarta última etapa de análise, 
comparou-se três funções ocupacionais 
estudadas por Salazar (1992) e as informações 
coletadas nos classificados de oferta de emprego 
para as respectivas funções. 

O trabalho de Salazar (1992) configura-
se pela análise de 26 (vinte e seis) funções 
ocupacionais, das quais 10 (dez) foram 
classificadas como Especializadas: Técnico 
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Eletrônico; Supervisor; Encarregado; Técnico 
Mecânico; Contra-Mestre; Engenheiro 
Eletrônico; Engenheiro Eletrotécnico; 
Assistente de Engenharia de Produção; Chefe de 
Produção e Técnico de Rádio. 

O pesquisador descreve em sua pesquisa, 
que os requisitos necessários ao exercício da 
função ocupacional Especializado, se configura 
pela exigência de: Ensino Médio em escola 
técnica e Cursos de Especialização em escolas 
profissionalizantes. 

Do conjunto de funções estudadas e 
classificadas por Salazar (1992) como 
Especializadas, três foram identificadas na 
pesquisa e constam no Banco de Dados, referido 
anteriormente: Técnico Eletrônico, Técnico 
Mecânico e Engenheiro Eletrônico.  

Na pesquisa de Salazar (1992), pode-se 
verificar que as funções de Engenheiro 
Eletrônico, Técnico Eletrônico e Técnico 
Mecânico exigiam respectivamente: curso 
profissionalizante de 2o grau em escola técnica, 
com dois anos de experiência. Cursos de 
especialização em escolas profissionalizantes 
com treinamento intensivo na empresa ou ainda 
operários com mais de 5 anos experiência na 
mesma empresa.  

Ao se comparar as mudanças ocorridas 
na descrição do perfil estabelecido pelo 
pesquisador, percebe-se mudança significativa 
na descrição da função Engenheiro Eletrônico, 
que exigia Ensino Médio, constatando na 
presente pesquisa a exigência de formação 
superior. Então, se conclui que esta função não 
se movimenta para outra categoria, mas ocorrem 
mudanças em elementos constitutivos de sua 
descrição: de Ensino Médio para Ensino 
Superior, distanciando-se assim das outras duas 
funções pelo estabelecimento de maior grau de 
complexidade. 

A partir da Tabela 1, pode-se comprovar 
que função ocupacional de Engenheiro 
Eletrônico exige em 100% dos Classificados de 
oferta de emprego formação superior e tempo de 
experiência de 2,9 anos. 

É possível, portanto, identificar um 
deslocamento das funções de técnicos para 
baixo, para uma tipologia inferior, pela 
permanência da exigência do grau de 
escolaridade e tempo de serviço, com 
conseqüência direta da mudança do grau de 
escolaridade e tempo de serviço exigido para a 

função de Engenheiro Eletrônico, discutido 
anteriormente. 

Se assim não fosse a função ocupacional 
de Engenheiro Eletrônico teria que ser 
classificada em nova categoria ocupacional, ou 
uma quarta categoria, possibilidade impensável, 
haja vista, que desde o surgimento das 
profissões, essas são classificadas em três 
categorias, qualificado, semi-qualificado e não-
qualificado (Braverman, 1981) 

Como aporte comparativo pode-se 
verificar que a CBO (2002), classifica as 
funções de Técnico Eletrônico e Técnico 
Mecânico no grupo de ocupações cujas 
atividades principais requerem para seu 
desempenho conhecimentos técnicos, estando 
classificadas, portanto, no Grande Grupo 
Ocupacional 3 – Técnicos de Nível Médio, nível 
de competência 3, enquanto a função 
ocupacional de Engenheiro Eletrônico pertence 
ao Grande Grupo Ocupacional 2 – Profissionais 
da Ciências e das Artes, nível de Competência 
4. 

Acredita-se que a movimentação das 
referidas funções ocupacionais está diretamente 
relacionada às necessidades das indústrias, de 
mão-de-obra especializada na utilização de 
novas tecnologias implantadas no processo 
produtivo no final do Século XX. 

Em virtude da tecnologia fronteiras 
geográficas desapareceram e o mundo se tornou 
uma casa única. Portanto, a tecnologia nesta 
ordem de idéias, constitui-se no conjunto de 
conhecimentos, práticos ou científicos, 
aplicados à obtenção, distribuição e 
comercialização de bens e serviços, os quais não 
só satisfazem desejos e necessidades, como 
também substituem, aliviam ou simplificam o 
esforço físico e mental das pessoas, podendo 
ainda liberar suas energias para tarefas mais 
criativas e interessantes (Hobsbawn, 2001). 

Os dados desta pesquisa vêm provar que 
o perfil descritivo das funções ocupacionais de 
atividades do setor eletroeletrônico estão em 
constantes transformações, que apresentam a 
mesma dinamicidade que o momento histórico 
vivido. 
 
4  CONCLUSÕES 

 
A análise comparativa de funções 

ocupacionais da indústria de Bens Eletrônicos 
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de Consumo, descritas anteriormente em relação 
à CBO (2002) aos Grandes Grupos 
Ocupacionais de sua estrutura ou ainda a 
pesquisa realizada no início da década de 1990 
por Salazar, confirma a existência de novas 
tendências quanto às exigências dos perfis 
ocupacionais do trabalhador da Zona Franca de 
Manaus, seja em relação ao nível de 
qualificação, ao tempo de experiência, e outros 
elementos identificados por esta pesquisa como 
indispensáveis à contratação funcional. 

Entre as tendências diagnosticadas está a 
contratação de profissionais com maior grau de 
qualificação profissional, superior ao exigido 
em início da década de 1990. A disponibilidade 
desta capacidade de trabalho no mercado local 
está associada a crescente oferta de cursos de 
nível superior tornada possível com a criação e 
implantação de Instituições de Ensino Superior 
no Estado do Amazonas. 

Comprova-se a partir dos dados da 
pesquisa uma tendência efetiva por parte do 
empregador exigir do trabalhador conhecimento 
e domínio cada vez maior de novas ferramentas 
e saberes, que agregam alto grau de 
complexidade no desempenho de funções 
ocupacionais, e ainda a exigência de qualidades 
subjetivas, que compõem o leque de exigências 
ao desempenho da função, como bom senso e 
dinamismo, difíceis de estabelecer um conceito 
preciso. 

Os dados da pesquisa comprovam e se 
justificam pelo alto grau de exigência 
principalmente para as funções de nível 
superior, haja vista, a necessidade de utilização 
de novos instrumentais, pois sua utilização 
exige um perfil de trabalhador mais flexível, que 
esteja em constante atualização profissional, que 
tenha afinidade e se adapte facilmente as novas 
tecnologias, e ainda, esteja em constante 
atualização acadêmica em cursos de 
especialização ou de formação complementar. 

Comprova-se que se processa a partir da 
década de 1990, mudança radical quanto ao 
perfil do trabalhador, de um trabalhador que 
desempenha atividades dedicadas, rígidas, 
pontuais, repetitivas, elaboradas sem sua 
participação e cumpridas mecanicamente, 
procedimento típico do modelo fordista, a um 
novo tipo de trabalhador, polivalente, flexível, 
com conhecimentos gerais, com visão mais 
ampla do processo produtivo, que entende seu 

papel na relação de trabalho, que interage, 
argumenta e negocia. 

A pesquisa comprova que o perfil 
ocupacional do trabalhador da indústria de BEC 
da Zona Franca de Manaus, apresenta mudanças 
significativas na sua composição descritiva 
entre as décadas de 1990 e início da primeira 
década do Século XXI, e essas mudanças 
comprovam categoricamente que a descrição 
das categorias ocupacionais utilizadas no inicio 
da década, não mais descrevem o perfil do 
trabalhador da indústria de eletroeletrônicos. 

De uma maneira geral, a partir da década 
de 1990 se presenciam mudanças significativas 
quanto ao perfil do trabalhador da indústria de 
eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus, 
sendo fundamental entender suas 
transformações,podendo-se assim contribuir na 
elaboração de políticas públicas adequadas que 
garantam ao trabalhador maior participação na 
construção das relações do mundo do trabalho. 
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