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As exportações trazem inúmeras oportunidades para os empresários:
maior escala de produção/vendas, maiores possibilidades de redução de
custos e altas margens de lucro. Ao mesmo tempo, os desafios envolvem
uma maior necessidade de se adaptar aos mercados e de se manter
atualizado para competir internacionalmente.
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A pesquisa constatou uma relação positiva entre aumento do emprego e
adoção tecnológica. No gráfico acima, é possível observar o quanto um
aumento de 1 ponto no índice de adoção tecnológica gera de elevação no
nível do emprego (cujos resultados variaram entre 3 e 9%) para cada setor da
empresa. Dessa forma, ao contrário do que se imagina, a maior parte das
firmas não dispensa sua força de trabalho quando incorpora novas tecnologias.
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