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Sobre o Estudo

• Equipe do Ipea e Banco Mundial, e profs. de MIT e Princeton

• Livro estudos na América Latina
• Technology Adoption and Inclusive Growth: Impacts of Digital Technologies on 

Skills and Jobs of Latin American Workers (no prelo)

• Estudo Brasileiro
• 1ª fase: impactos no mercado de trabalho (RAIS)

• 2ª fase: impactos na produtividade



Expansão da Internet no Brasil



Expansão da Internet no Brasil

• Dados oficiais disponíveis a partir de 2007 (Anatel)

• Períodos anteriores, possíveis fontes:
• Munic (IBGE)

• Atlas Brasileiro das Telecomunicações (publicação privada, desde 2001)

• Censo Escolar (INEP, desde 2000)



Dados

• Período: 2000  a 2014

• Acesso internet:
• Indicador de internet: escolas conectadas no Censo Escolar por município

• Mercado de trabalho:
• Emprego e salário por empresa agregado por município

• Produtividade:
• Pesquisa Industrial Anual (IBGE)



Estratégia Empírica

• Diferenças em diferenças ao nível municipal
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Resultados

• Impactos da transição de 0% para 100% de internet

• No mercado de trabalho
• Não afeta emprego (-0,8%, não estatisticamente significante)

• Variabilidade setorial
• Redução: Comércio (-4% a -8%), 

• Aumento: Transporte e armazenamento (6,6% a 6,0%), Saúde (3%), Educação (2%)

• Redução moderada nos salários (-0,24%*** a 0,27%***)

• Redução de rotatividade e na desigualdade

• Na produtividade (preliminar)
• Aumento moderado na Produtividade Total dos Fatores (PTF) (1,7%**)



Resultados

Tabela 2: Efeitos contemporâneos e defasados   do acesso à Internet sobre mercado de trabalho
Variação ano-município

Lin
ha Resultado Internet Coef. Internet Coef. (t-1) N Adj. R²

(1) Contratações -0.024* -0.102*** 74170 0.921

(2) Demissões -0.036*** -0.087*** 74170 0.923

(3) Emprego -0.008 -0.005 74170 0.955

(4) Salário médio mensal -0.024*** -0.027*** 74170 0.802

(5) SD(salário mensal) -0.018** -0.059*** 74170 0.589

(6) 90-10 diferença no Ln(salário) -0.001 -0.055*** 74170 0.417

(7) 75-25 diferença no Ln(salário -0.005 -0.033*** 74170 0.509
Nota: Estimativas baseadas nos registros de funcionários e funcionários da RAIS agregados por fusão de município e ano a dados de acesso 
à internet do Censo Escolar. As medidas de retorno listadas em linhas estão em log natural. A interpretação de coeficientes relaciona um 
aumento na internet de 0% a 100% no município Para a variação percentual na medida de resultado. As linhas indicam o resultado usado em 
uma especificação comum, incluindo vetores não relatados de efeitos fixos do município e ano e um item constante. Erros padronizados 
agrupados por municípios entre parênteses. * P <.1, ** p <0,5 , *** p <0,05



Resultados

Table 2: Contemporaneous and lagged effects of internet access on municipality-level worker outcomes

Municipality-year variation

Row Outcome Internet Coef.

lag Internet 

Coef. N Adj. R
2

(1) Total new hires -0.024* -0.102*** 74170 0.921

(2) Total separations -0.036*** -0.087*** 74170 0.923

(3) Employment -0.008 -0.005 74170 0.955

(4) Average monthly wage -0.024*** -0.027*** 74170 0.802

(5) SD (monthly wage) -0.018** -0.059*** 74144 0.589

(6) 90-10 difference in ln(wage) -0.001 -0.055*** 74170 0.417

(7) 75-25 difference in ln(wage) -0.005 -0.033*** 74170 0.509

Note: Estimates based on RAIS employee-employer records aggregated by municipality and year merged to 

internet access data from the School Census. Outcome measures listed in rows are in natural log. Interpretation of 

coefficients relate an increase in internet access from 0% to 100% in the municipality to the percent change in the 

outcome measure. Rows indicate outcome used in a common specification including unreported vectors of 

municipality and year fixed effects and a constant term. Standard errors clustered by municipality in parentheses. * 

p<.1, ** p<.05,  *** p<.01.



Resultados
Tabela 3: Efeitos contemporâneos e defasados   do acesso à internet sobre resultados do mercado de 

trabalho por setor

Variação ano-município
Resultados/setor Internet coef. internet(t-1) coef. N Adj. R²

Emprego-Todos setores -0.008 -0.005 74170 0.955
Emprego-Atacado e varejo -0.038*** -0.079*** 68288 0.972

Emprego-Eletrica,gás e Agua -0.025** -0.020* 68289 0.871
Emprego-Fabricação 0.024 0.025* 68290 0.944
Emprego-Imobiliário 0.018 0.046*** 68292 0.914

Emprego-Construção 0.008 0.004 68293 0.819
Emprego-Agricultura 0.020* -0.009 68294 0.942

Emprego-Transporte e armazenamento 0.066*** 0.060*** 68295 0.938
Emprego -Outros -0.005 0.007 68296 0.933

Emprego-Saúde 0.030** -0.015 68297 0.941
Emprego-Hospitalidade 0.031 0.017 68298 0.951

Emprego-Educação 0.007 0.019* 68299 0.937
Emprego-Finanças e seguros 0.088*** 0.043*** 68300 0.953
Emprego-Mineração 0.019 0.019 68301 0.851

Emprego-Pesca -0.048*** 0.054*** 68302 0.732
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Previous findings: higher wage growth for low
skilled occupations



Resultados Outros Estudos

• Almeida, Courseuil e Poole, 2017, The impact of digital technologies 
on skills: do labor policies matter?

• Focalização da mão de obra em tarefas de maior conteúdo cognitivo. 

• Redução de Tarefas rotineiras

•


