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1  INTRODUÇÃO

Ao longo das duas últimas décadas, uma série de preocupações tem motivado a
investigação a respeito das particularidades da produtividade do setor de serviços e
de seu impacto no crescimento econômico. Dentre essas motivações, pode-se des-
tacar o chamado “Paradoxo de Solow”,1 segundo o qual, apesar das grandes somas
de investimento em Tecnologia da Informação (TI) realizadas nos Estados Unidos
durante as décadas de 1970 e 1980, o crescimento da produtividade desse país
vinha mostrando contínua desaceleração desde  1973, para só então apresentar
significativa recuperação a partir de 1995.2 Esse fato foi por diversas vezes identi-
ficado com o aumento da participação do setor de serviços – supostamente menos
dinâmico que o industrial – no Produto Interno Bruto (PIB) deste país. As inda-
gações que surgem dessa questão são evidentes: seria realmente o setor de serviços
menos propenso a incrementos de produtividade que a indústria, ou seria essa
uma característica reversível; ou se constituiria nada mais que um problema de
mal mensuração dos produtos e insumos desse setor?3

Uma segunda preocupação diz respeito à tendência do setor industrial
em adquirir, cada vez mais, receita a partir de serviços complementares aos
seus produtos. Esse fenômeno acabaria por criar incentivos para o desloca-
mento de recursos em direção a atividades prestadoras de serviço, em detri-
mento das atividades tradicionais – supostamente mais produtivas.

* O autor agradece a colaboração de Gustavo Costa, Patrick Alves e Fernando Freitas ao longo da execução deste trabalho.

** Pesquisador do Ipea.

1. Tal nome deve-se a uma famosa frase de Solow (1987): “you can see the computer age everywhere but in the productivity statistics”.

2. “The post-1973 puzzle was never resolved, just abandoned by economists when they were confronted with a new problem – the
acceleration of U.S. productivity after about 1995” (TRIPLETT; BOSWORTH, 2003).

3. “[…] the sectors where the productivity slowdown has persisted in the United States are largely outside of manufacturing, communications
and agriculture.[ …] it has lingered particularly in construction, finance, and other services where output measurement is notoriously
difficult” (GRILICHES, 1994).
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Ainda, há a constatação de uma crescente contraposição ao caráter não-
comercializável do setor, muito em razão do fato de que as novas tecnologias
têm viabilizado o comércio internacional de certos serviços em que a distância
geográfica antes se constituía em uma barreira intransponível. Desse modo, a
produtividade desse setor passaria também a ter importante papel no Balanço
de Pagamentos das economias modernas e, conseqüentemente, no equilíbrio
macroeconômico destas.

Apesar dessas motivações, a maior parte da literatura empírica no campo
da produtividade tem tido o seu foco no setor industrial, fato ainda acentuado
na gama de estudos que abordam o nível da firma, uma vez que os microdados
necessários para tal são raramente disponíveis para o setor de serviços.4 Porém,
muito daquela visão tradicional, que caracteriza  este setor como sendo de
baixa produtividade e de pobre performance tecnológica, compõe-se pelo cres-
cimento de certos setores de alta performance tecnológica, como serviços de
tecnologia da informação, ou de grande agregação de valor, como aqueles en-
volvidos em consultoria técnica e transferência de know-how.

Tendo em vista essas motivações e a lacuna existente, o presente trabalho
realizará uma análise da produtividade do setor de serviços no Brasil. A fim de
viabilizar tal intuito, o foco se dará em torno de onze setores – a quatro dígitos
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) – representantes de
quatro grupos relevantes dos serviços, tais como de telecomunicações, de infor-
mação, prestados às empresas e culturais (cinema, rádio e televisão). Conforme
será abordado na seção 2.1 – Serviços e produtividade da economia –, os três
primeiros grupos – em geral, serviços destinados ao consumo intermediário –
são percebidos, atualmente, como os que possuem atuação fundamental no cres-
cimento da produtividade da economia. O último, por sua vez, foi escolhido
por representar um tipo de serviço para o consumo final com amplas oportuni-
dades de crescimento produtivo, uma vez que a tecnologia exerce papel impor-
tante na competitividade das empresas que atuam nesse mercado.

De fato, alguns estudos vêm abordando de forma recorrente a produtivi-
dade do setor de serviços no Brasil (por exemplo, Melo et al., 1998). De qual-
quer forma, o enfoque dessas pesquisas sempre foi o do ponto de vista da
produtividade setorial. Porém, por trás da análise da produtividade agregada
está a idéia de que seu crescimento é conseqüência de determinados choques
tecnológicos comuns às firmas de certo setor, com a realocação de recursos

4. “[...] it is not reasonable for us to expect the government to produce statistics in areas where the concepts are mushy and where there
is little professional agreement on what is to be measured and how. Much more could be done, however, in an exploratory and research
mode. Unfortunately, the various statistical agencies have been both starved for funds and badly led” (GRILICHES , 1994). O autor, então
presidente da American Economic Association, referia-se particularmente ao governo norte-americano. Contudo, essas palavras são
claramente passíveis de generalização.
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observada refletindo basicamente choques idiossincráticos que cancelariam uns
aos outros. Assim, a dinâmica do progresso tecnológico e do crescimento da
produtividade poderia ser modelada e estudada simplesmente examinando-se
o comportamento de uma hipotética firma média ou representativa. Desse
modo, eventuais heterogeneidades nas performances daquelas firmas seriam
fenômenos meramente temporários, uma vez que suas taxas de crescimento
tenderiam a se convergir, à medida que as melhores práticas se difundiriam e
as tecnologias superiores seriam imitadas.

Porém, essa abordagem é no mínimo incompleta, por ocultar os reais
fatores por trás do crescimento da produtividade agregada. Esse crescimento,
por exemplo, pode realmente ser gerado dentro das firmas por meio da intro-
dução de novos produtos ou processos produtivos. Alternativamente, o cresci-
mento da produtividade agregada pode ser resultado simplesmente da realocação
de recursos dentro do setor, com o desvio dos fatores de produção de firmas
menos produtivas em direção a outras mais produtivas. Ainda, esse fluxo de
fatores pode se realizar tanto entre firmas já estabelecidas quanto em direção a
entrantes detentoras de inovações tecnológicas.

Assim, analisando a produtividade no nível da firma, este trabalho inves-
tigará a dinâmica do progresso tecnológico dentro daqueles setores. Em pri-
meiro lugar, este estudo buscará identificar as causas, não mutuamente
excludentes, do crescimento da produtividade setorial. Assim, caso tal cresci-
mento seja conseqüência da adoção de práticas mais produtivas por parte de
certas firmas, torna-se necessário indicar se estas são firmas já estabelecidas no
mercado, ou se são entrantes dotadas de tecnologias superiores. No entanto,
caso aquele crescimento deva-se a uma maior participação no mercado por
parte de firmas mais produtivas, é importante identificar se esse processo de
racionalização se dá por meio de menor participação das firmas menos produ-
tivas, ou propriamente por meio da morte destas.

Em segundo lugar, buscando-se observar mais detalhadamente a dinâ-
mica da produtividade, algumas perguntas serão respondidas, quais sejam: a
racionalização desses mercados é eficiente, ou seja, as firmas que morrem são
realmente as menos produtivas? O mesmo é observado em relação às firmas
novas? Há realmente um diferencial de produtividade entre as firmas já
estabelecidas no mercado e as entrantes? Em caso afirmativo, esse diferencial é
permanente ou diminui ao decorrer do tempo? Dessa forma, será possível
traçar as características de competitividade em cada um daqueles setores, além
de identificar as distintas dinâmicas do progresso tecnológico.

A partir desses propósitos, a próxima seção abordará a relação entre produ-
tividade e setor de serviços sob dois pontos de vista. Inicialmente, será discutido



Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil76

o impacto da crescente participação dos serviços no produto e no emprego das
economias atuais na produtividade e no crescimento de longo prazo destas.
Em seguida, serão indicadas as particularidades desse setor da economia no
que diz respeito a aspectos propriamente de mensuração da produtividade.
Na seção 3, a relação abordada passa a ser aquela entre a produtividade e a
firma, procurando mostrar como se dá a manifestação do comportamento da
produtividade desta na produtividade agregada, e realizando uma breve re-
visão de literatura a respeito da heterogeneidade da performance das firmas.
A seção 4 explicitará, então, a metodologia empírica, cujos resultados serão
analisados na seção seguinte. Finalmente, serão traçadas as conclusões finais.

2 PRODUTIVIDADE E O SETOR DE SERVIÇOS

Conforme abordado na introdução, o setor de serviços tem tradicional-
mente sido negligenciado nos estudos a respeito de produtividade, tanto
naqueles com enfoque mais teórico quanto empírico. Contudo, a
performance de alguns segmentos dos serviços, especialmente nos países
desenvolvidos, tem chamado a atenção para a necessidade de se rever essa
abordagem. Assim, nas próximas duas subseções, serão abordadas duas
importantes questões referentes ao setor de serviços. A primeira diz respei-
to ao impacto, no longo prazo, de sua crescente participação no produto e
no emprego das economias atuais para a produtividade e o crescimento
destas. Será exposto como se passou de uma visão dos serviços como cons-
tituindo uma espécie de freio aos incrementos da produtividade agregada
para uma percepção desse setor como sendo o elemento dinamizador das
chamadas economias pós-industriais. Em seguida, será abordada a produ-
tividade em si do setor de serviços, evidenciando que os problemas de
mensuração dos produtos e insumos desse setor podem levar a uma even-
tual subestimação de sua produtividade, concomitante à superestimação
da produtividade do setor industrial.

2.1 Serviços e produtividade da economia

O conceito de produtividade, correntemente definido como a razão entre o
produto e os insumos, é utilizado na literatura econômica como medida que
reflete uma série de atributos necessários à riqueza e ao bem-estar de determi-
nada economia. A produtividade, dependendo da forma de como essa razão é
calculada, pode ser um indicativo da evolução tanto da tecnologia quanto dos
padrões de vida. De qualquer forma, considerando-se como insumos os fatores
capital e trabalho, a origem do debate acerca da importância do setor de servi-
ços na produtividade da economia leva em conta certas premissas.
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Primeiramente, a característica de baixa intensidade de capital foi des-
de cedo atribuída ao setor de serviços. Desse modo, sua propensão a cresci-
mentos de produtividade a partir de maior capital incorporado tenderia a
ser menor que na indústria. Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que o
setor seria intensivo em trabalho, seus trabalhadores teriam funções pouco
produtivas, ou então que dessem poucas margens a incrementos de produti-
vidade. Assim, por exemplo, o garçom de determinado restaurante seria ca-
paz de servir um número máximo de mesas a cada momento, sendo este
número incapaz de apresentar qualquer crescimento. Ainda, a cada cozi-
nheiro desse restaurante só é possível a preparação de determinadas quanti-
dades de pratos a cada hora, não sendo capaz de aumentar essa quantidade
sem um conseqüente prejuízo à qualidade.

A conjunção dessas premissas leva a uma importante conclusão: haveria
clara limitação do crescimento de produtividade do setor de serviços, cresci-
mento este significativamente inferior ao do setor industrial. Essa idéia seria
de grande influência para a literatura que se formou a respeito da produtivi-
dade nas economias desenvolvidas, uma vez que, ao longo do século XX, o
setor de serviços teve participação crescente no produto destas. A partir desse
fato e da percepção dos serviços como menos propensos a incrementos de
produtividade, necessitava-se explicar suas causas e as devidas conseqüências a
longo prazo para a riqueza dessas economias.

Clark (1957) procurou explicar o contínuo crescimento da participação
do setor de serviços no produto meio de duas suposições: i) os ganhos de
produtividade seriam maiores nas indústrias que nos serviços; e ii) a elastici-
dade-renda da demanda por serviços é maior que a por produtos industriais.
A partir disso, o próprio crescimento econômico levaria a uma maior partici-
pação dos serviços tanto no consumo quanto no emprego.

Posteriormente, Kuznets (1966) partiria de duas idéias centrais. A pri-
meira, já exposta, envolvendo o efeito-renda na demanda por serviços. A se-
gunda, a partir de Young (1928) e Stigler (1951), mostrando que a divisão do
trabalho seria limitada pelo tamanho do mercado, ou seja, que, conforme se
cresce o produto da economia, surgem mais oportunidades para a divisão do
trabalho. Ao analisar-se do ponto de vista estrutural, à medida que a indústria
proporciona ganhos de produtividade e impulsiona o crescimento econômico,
vislumbrar-se-iam oportunidades para a exploração de economias de escala e
de escopo em determinadas atividades de serviços que antes eram executadas
internamente pelas próprias empresas industriais.

De qualquer forma, percebe-se que, em todas essas visões, o crescimen-
to do setor de serviços não se daria de forma autônoma, mas meramente
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como conseqüência dos ganhos de produtividade do setor industrial. A par-
tir destes, as empresas daquele setor passariam a explorar as oportunidades
criadas, seja em termos de serviços finais, por meio da maior elasticidade-
renda da demanda por estes em comparação com a por produtos industriais,
seja em termos de serviços intermediários, por meio das possibilidades de
economias de escala e escopo.

Contudo, talvez o trabalho mais influente na literatura acerca do im-
pacto do crescimento do setor de serviços na produtividade da economia seja
o de Baumol (1967), em que é introduzida a teoria referente à chamada doen-
ça de custos. Inicialmente, Baumol divide a economia em dois setores: um,
que contém atividades tecnologicamente dinâmicas, com amplas oportunida-
des para o crescimento da produtividade, como resultado de inovações
tecnológicas; outro, com atividades mais intensivas em trabalho e cuja nature-
za não permite ganhos contínuos de produtividade. Claramente, segundo o
raciocínio até aqui exposto, o primeiro setor seria identificado com a indústria,
enquanto o segundo, com os serviços.

Baumol, então, lança mão de três suposições simplificadoras: i) quais-
quer outros custos internos à firma que não sejam os relativos ao trabalho
podem ser ignorados; ii) os salários em ambos os setores são equivalentes;
e iii) os salários do setor mais produtivo, e conseqüentemente da econo-
mia, irão crescer de acordo com os ganhos de produtividade deste setor.
Algumas conclusões surgem a partir de tais suposições. Em primeiro lu-
gar, uma vez que os salários dos dois setores caminhariam juntos – ao con-
trário da produtividade –, pode-se dizer que o custo unitário do produto
de cada serviço crescerá continuamente, conforme observa-se os ganhos de
produtividade na indústria.

A partir disso, duas situações poderiam ocorrer. Caso a demanda por
aquele serviço seja razoavelmente elástica, este irá desaparecer do mercado. Di-
ferente situação seria observada caso aquela demanda seja suficientemente
inelástica em relação ao preço ou significativamente elástica em relação à renda,
ou houvesse alguma forma de intervenção governamental para garantir a
provisão daquele serviço. Neste caso, fazendo mais uma suposição – a de que
a fração do produto entre os dois setores se mantém constante – o trabalho
total da economia tenderia a ser integralmente deslocado para este setor,
conforme se observam ganhos de produtividade no setor industrial. Conse-
qüentemente, as taxas de crescimento do produto por trabalhador iriam
assintoticamente aproximar-se de zero.

Ao observar-se ainda de outro ponto de vista, pode-se dizer que a pro-
dutividade do setor de serviços, em relação ao setor industrial, variaria de
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forma inversa à renda de determinado país. Em outras palavras, um cres-
cimento da renda desse país levaria a um aumento do diferencial de pro-
dutividade entre os dois setores. Pode-se afirmar, generalizando-se, que essa
produtividade relativa dos serviços é maior nos países mais pobres, e que o
diferencial de produtividade entre países ricos e pobres é maior no setor
industrial que no de serviços.

O próprio Baumol revisaria o seu modelo em um trabalho posterior –
Baumol, Blackman e Wolff (1985) –, incluindo um terceiro setor, denomina-
do “assintoticamente estagnante”. Este seria aquele cujas atividades fariam uso
de proporções fixas entre insumos produzidos pelo setor dinâmico e pelo
estagnante. Esse setor seria identificado com os serviços que se utilizam de
tecnologias originadas nas indústrias mais dinâmicas.

Em seu estágio inicial, esse setor teria seus custos dominados pelos insumos
oriundos do setor industrial. Assim, conforme os preços destes caiam rapida-
mente, o mesmo ocorreria com os seus custos. Em um segundo momento e a
partir da suposição de proporção fixa dos insumos, aquela queda de preços
levaria inevitavelmente a uma participação cada vez maior dos insumos do
setor de serviços nos custos dessas empresas. Finalmente, conforme essa parti-
cipação cresce cada vez mais, os custos desse setor aproximariam-se daqueles
do setor de serviços, sofrendo inevitavelmente da doença de custos. Ainda,
quanto mais rápido for a queda dos preços do setor industrial mais rápido será
este processo.5

Toda essa construção teórica desenhou um cenário muito pessimista  no
que se refere à evolução das economias capitalistas. De um lado, a maior elas-
ticidade-renda da demanda por serviços, em relação aos produtos industriais,
levaria a um crescimento dos serviços finais. Por outro, o maior mercado resul-
tante do crescimento econômico disponibilizaria de maiores oportunidades
para o crescimento dos serviços de consumo intermediário. Assim, o surgimento
da chamada economia de serviços seria uma decorrência natural do progresso
econômico.

Por se tratar de um setor intensivo em trabalho – trabalho este que não
permitiria ganhos contínuos de produtividade –, presenciar-se-ia uma cres-
cente participação na economia, em termos de emprego, de um setor com
limitadas possibilidades de crescimento da produtividade. Ainda, admitindo-
se salários comuns entre os distintos setores da economia, haveria um contínuo

5. Cabe neste estudo citar Melo et al. (1998), que, entre outros objetivos, busca identificar essa questão na economia brasileira: “[...] uma
série de subsetores de serviços no Brasil tem um comportamento não-condizente com a hipótese de doença de custos e que os subsetores
de serviços em que os dados apontam indícios de doença de custos estão sujeitos a graves problemas de mensuração, o que limita a análise
por intermédio da metodologia de cálculo das Contas Nacionais”. Estes problemas de mensuração serão abordados na próxima seção.
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e ilimitado crescimento dos custos dos serviços, exigindo que ou alguns deles
deixassem de ser prestados, ou a economia caminharia para uma taxa de cres-
cimento do produto por trabalhador tendente a zero.

Diferentemente, Oulton (2001) busca refutar a teoria de Baumol e con-
clui que a transferência de recursos de setores dinâmicos para os estagnantes
levaria a uma contínua queda da taxa de crescimento da produtividade somen-
te caso estes estiverem produzindo para o consumidor final. Caso eles produ-
zissem com vistas ao consumo intermediário, a taxa de crescimento da produ-
tividade, pelo contrário, deveria crescer.

Oulton inicia sua exposição supondo dois setores: um, produzindo de-
terminado insumo intermediário – mais precisamente, serviços às empresas,
fazendo uso somente do trabalho como insumo; o segundo, produzindo bens
industriais ao consumidor final, por meio dos insumos trabalho e serviços às
empresas. O produto dessa economia seria medido, portanto, pela quantidade
de produtos industriais, visto que estes seriam os únicos destinados ao consu-
mo final.

O crescimento da produtividade no setor de serviços às empresas impli-
caria maior quantidade destes produzida por cada trabalhador. Uma vez que o
setor industrial utiliza esses serviços como insumo, esse crescimento de pro-
dutividade implicaria maior produto deste setor. Tal crescimento do produto
será, então, proporcional à participação da força de trabalho empregada no
setor de serviços em relação ao total de trabalhadores.

Dessa forma, mesmo que o crescimento da produtividade seja baixo nes-
se setor (mas, de qualquer forma, positivo), uma mudança de recursos para
essa indústria será acompanhada por um crescimento do produto, uma vez
que tal mudança aumentará a contribuição do setor de serviços sem reduzir a
contribuição do setor industrial – que estaria apresentando maiores ganhos de
produtividade.

Realmente, a mudança de foco dos serviços destinados ao consumidor
final para aqueles visando ao consumo intermediário passaria a possibilitar
conclusões distintas das de Baumol a respeito do impacto na produtividade
da economia resultante do crescimento do setor de serviços. Ao considera-
rem-se como ponto de partida as oportunidades de divisão do trabalho criadas
pelo crescimento do mercado, ou seja, as oportunidades para a exploração de
economias de escala e de escopo em determinadas atividades de serviços in-
termediários, que antes seriam executadas internamente pelas próprias em-
presas industriais, vários autores contornaram o tom pessimista inerente às
análises anteriormente citadas.
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Nessa perspectiva, Francois (1990) alega que um aumento do tamanho do
mercado levaria tanto a um maior grau de especialização das atividades quanto
a uma crescente participação do trabalho empregado nas atividades de servi-
ços intermediários. Assim, ter-se-ia um incremento da produtividade indus-
trial em virtude da conseqüente divisão do trabalho, só tornada possível pelo
crescimento daqueles serviços. Do mesmo modo, as firmas também tenderiam
a se expandir em termos de produto e emprego, exigindo que, ao longo do
tempo, elas fossem desmembrando suas atividades produtivas em distin-
tos estágios de produção. A divisão do trabalho resultante requereria, en-
tão, maior emprego do fator trabalho nas atividades de serviços intermedi-
ários, gerando maior participação destas atividades no emprego total e maior
produtividade do trabalho alocado nas atividades industriais. Esse proces-
so faz com que os preços, em relação ao salário, caiam, gerando aumento da
renda per capita .

No entanto, Gershuny (1978) contribui com a identificação de uma
causa adicional dos aumentos da demanda por esse tipo de serviços. Segundo
ele, conforme se avança no desenvolvimento econômico, haveria uma tendên-
cia, por parte do consumidor, em substituir os serviços destinados ao consumo
final por soluções cujas atividades seriam executadas pelo próprio consumidor
ou até mesmo por produtos industriais substitutivos do trabalho. Assim, con-
forme cresce a renda de determinada economia, haveria uma tendência de seus
consumidores, por exemplo, a freqüentarem restaurantes com menor assidui-
dade, ao mesmo tempo em que consumiriam cada vez mais alimentos indus-
triais congelados.

Assim, fazendo-se uma conjunção das idéias de diversos autores, pode-se
dizer que, com o aumento de renda proporcionado pelos incrementos de produ-
tividade do setor industrial, aliado à maior elasticidade-renda da demanda por
serviços finais, haveria crescimento do setor de serviços prestados ao consumidor
final. De qualquer forma, o crescimento desses dois setores, indústria e serviços,
geraria oportunidades de escala e de escopo para as empresas de serviços inter-
mediários. Com o tempo, a importância deste último cresceria dentro do setor
de serviços em virtude de dois motivos: i) o crescente grau de especialização da
economia; e ii)  a queda da demanda por serviços finais a partir de determinado
nível de renda. Essa queda poderia se dar tanto em razão da tendência de subs-
tituição destes, conforme demonstrado por Gershuny (1978), quanto pela do-
ença de custos, como indicado por Baumol (1967). Assim, enquanto o setor de
serviços tem sua participação no produto e no emprego da economia cada vez
maior, dentro deste o de serviços intermediários também tem sua participação
crescente. Uma vez que estes se constituem insumos industriais, a participação
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crescente no emprego por parte deste setor faz que mesmo pequenos ganhos de
produtividade acabem gerando impacto significativo na indústria, o que torna o
crescimento de produtividade da economia sempre presente, da mesma forma
que os aumentos de renda por trabalhador.

2.2 Produtividade no setor de serviços

O primeiro choque do petróleo, em 1973, por meio de um aumento dos
preços deste produto e de seus derivados, levou a uma acentuada desaceleração
da produtividade na economia norte-americana. Porém, após a devida dissipa-
ção desse choque, ao contrário do que era de se esperar, o crescimento da produ-
tividade não apresentou significativa recuperação. Nesse contexto, surgiria o
chamado Paradoxo da Produtividade – ou Paradoxo de Solow – segundo o
qual, apesar da economia norte-americana ter realizado grandes investimentos
em TI ao longo das décadas de 1970 e 1980, estes não tinham sua contrapartida
em aumentos de produtividade.

Nas investigações referentes a essa questão, foi identificado por diversos
autores (por exemplo, GORDON, 1987) que, na realidade, aquela recupera-
ção do crescimento da produtividade teria de fato sido realizada pelo setor
industrial. Porém, o setor de serviços, cujo crescimento da produtividade sem-
pre fora e continuava modesto, apresentava uma participação cada vez maior,
tanto no produto quanto no emprego da economia. Assim, a desaceleração da
produtividade teria como causa um aumento contínuo da participação na eco-
nomia de um setor pouco dinâmico. Para muitos, esse fenômeno acabava,
então, funcionando como uma evidência empírica da doença de custos previs-
ta por Baumol, corroborando com a construção daquele cenário pessimista
demonstrado na subseção anterior.

Contudo, esta foi apenas uma das diversas tentativas de explicação do
paradoxo que surgiriam na literatura – para uma ampla revisão delas, vide
Triplett (1999). Dentre estas, a que interessa no momento, por abordar a
questão da produtividade nos serviços, é a de que esses setores teriam sim
apresentado um crescimento da produtividade. Porém, as variáveis insumo e
produto do setor de serviços seriam de difícil mensuração, o que faz simples-
mente que aquele crescimento de produtividade não se manifeste nas esta-
tísticas (GRILICHES, 1992). Ainda, essa dificuldade em mensurar-se o pro-
duto desse setor criaria a possibilidade de uma superestimação da
produtividade das indústrias que se utilizam de determinados serviços como
insumos intermediários.

Nas próximas subseções, as principais fontes dessas potenciais falhas de
mensuração serão expostas, além das dificuldades de análise que elas provocam.
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2.2.1 Mensuração do produto

A respeito das dificuldades de mensuração do produto como fontes de viés no
cálculo da produtividade, a questão fundamental refere-se aos problemas quan-
to à definição dessa variável em determinados setores de serviços. Um caso
clássico é o do setor hospitalar, em virtude dos obstáculos quanto à definição
de uma metodologia para o cálculo do produto dos hospitais. Uma primeira
idéia, por exemplo, poderia ser a de defini-lo como a quantidade total de
pacientes atendidos a cada período. Porém, o problema então é como se levar
em conta as diferentes complexidades de cada caso. Por exemplo, um caso de
câncer ou de infarto cardíaco é bem diferente de outro de fratura ou de resfriado.
Assim, uma forma adequada de mensurar-se o produto desse setor passaria
inevitavelmente por uma adequada disponibilidade de dados, a fim de que
essa heterogeneidade possa ser transposta.

Outro exemplo é o do setor de educação. O produto de determinada
escola poderia ser definido como o número de alunos por meio dela formados.
Porém, certa quantidade de alunos graduados em uma faculdade de alto nível
representam qualidade de prestação de serviços bem diferente que o mesmo
tanto formado em outra faculdade cujo nível seja reconhecidamente sofrível.

De fato, a fonte desses problemas deve-se à característica intangível do
produto dos serviços ou, em outras palavras, à sua incapacidade de ser estoca-
do e, portanto, facilmente quantificável. Normalmente, os dados acerca do
produto desse setor são construídos a partir de uma metodologia visando ao
cálculo de Contas Nacionais (CN), por meio do qual se obtém o valor mone-
tário do produto. A quantidade de produto, então, seria obtida a partir da
divisão desse valor por um índice de preços relacionado, o que, de qualquer
forma, requereria a devida especificação do que exatamente estaria sendo
transacionado. Para bens industriais, esse processo não impõe sérias dificulda-
des, uma vez que estes se tratam de entidades materiais. Porém, tal especificação é
extremamente difícil de ser definida no caso dos serviços. Por exemplo, utilizan-
do-se de uma definição de serviços largamente adotada – elaborada por Hill
(1977) –, estes seriam constituídos por uma mudança na condição de deter-
minado indivíduo ou de determinado bem pertencente a uma entidade eco-
nômica, com a devida autorização daquele indivíduo ou dessa entidade. Real-
mente, uma vez que, como resultado dessa mudança de condição, raramente
se tem uma unidade tangível, passível de ser observada e quantificada, a
mensuração do produto no setor de serviços estaria longe de ser algo trivial.

Ainda, faz-se necessária a identificação das mudanças de qualidade do
produto, o que normalmente é realizada a partir das especificações das carac-
terísticas inerentes ao bem que influem diretamente em seu preço. Com isso,
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possibilita-se a distinção de movimentos na variável preço que sejam resulta-
dos de mudanças na qualidade daquele produto, permitindo o devido ajuste
da variável quantidade. Ora, pelos próprios obstáculos em determinar-se e
quantificar-se o produto dos serviços, surge então a dificuldade em indicar
suas características e identificar suas alterações ao longo do tempo. Portanto,
os problemas anteriormente mostrados quanto à mensuração do produto dos
serviços são ainda agravados pela dificuldade em captar-se o impacto das mu-
danças de qualidade nos preços desses produtos.

Um outro fator relacionado à qualidade da prestação de serviços, e
raramente levado em consideração, é a sua devida disponibilidade a eventuais
demandas. Para os consumidores de serviços de saúde, por exemplo, a simples
disponibilidade de determinado tratamento seria uma importante característica
da qualidade dos serviços prestados por determinado hospital, mesmo que a
demanda para tal seja eventualmente baixa, uma vez que esta é de difícil e
arriscada previsão. Assim, neste e em outros setores de serviços, a erradicação
de filas de espera pode acarretar um excesso de capacidade em períodos de
ausência de picos, o que resultaria, nas estatísticas, em baixa produtividade ao
longo desses períodos, em virtude da ausência de ajustes referentes à qualidade.

Portanto, um adequado cálculo da produtividade dentro de cada setor de
serviços passaria inevitavelmente por devida definição e disponibilidade de da-
dos acerca do produto dessas firmas. De qualquer forma, mesmo na existência
desses dados, compromete-se a comparação inter-setorial de produtividade,
que estaria indicando relações envolvendo diferentes produtos. Igualmente,
uma comparação internacional de produtividade também fica dificultada em
virtude da grande possibilidade de informações, aparentemente semelhantes,
estarem na verdade representando distintas significações.

Claramente, esse não é um problema exclusivo do setor de serviços, visto
que mesmo na indústria questões semelhantes poderiam ser levantadas. Po-
rém, isso torna-se ainda mais delicado para aquele setor, em virtude da maior
dificuldade em isolarem-se as variações dos preços provocadas pelas mudanças
na qualidade do produto das alterações do preço resultados das demais condi-
ções de mercado e, conseqüentemente, ajustar os índices de preços a esses
movimentos.

Nesta seção, procurou-se indicar os aspectos que diferenciam os servi-
ços dos demais setores da economia. Porém, ainda há uma série de questões
referentes ao cálculo da produtividade que são comuns à indústria. A título
de exemplo, pode-se citar a adequada deflação do valor agregado e a utilização
de números índices. Para uma ampla exposição dessas questões, veja Organization
for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2001).
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2.2.2 Mensuração dos insumos

Se o numerador da razão de produtividade constitui uma fonte de viés, o
mesmo pode se dizer do denominador, formado pelos insumos. Assim como
acontece com o produto, certas questões abrangem todos os setores da eco-
nomia, mas, em outras, o setor de serviços acaba sendo o mais prejudicado.
Uma dessas questões diz respeito à medição do fator trabalho ou, mais espe-
cificamente, ao impacto da diferença entre número total de trabalhadores e
horas totais trabalhadas para o cálculo do total empregado deste fator. Isso
porque, em relação à indústria, o setor de serviços apresenta muito mais
complicações no momento de se estabelecer uma eqüivalência, em termos
de horas trabalhadas, para diferentes trabalhadores, em distintas ocupações.
Ainda, ao compararem-se produtividades entre países, há diferentes defini-
ções e legislações em relação a esse cálculo, o que torna a comparação inter-
nacional no mínimo delicada.

Outra questão delicada refere-se à estreita relação entre o fator trabalho e
os insumos intermediários no setor de serviços. Isso fica evidente em situações
de terceirização ou mesmo de contratação de trabalhadores autônomos, que
acabam tendo impacto por vezes artificial nas medidas de produtividade. Além
disso, esse fato é acentuado em situações em que determinada firma adquire
insumos intermediários de setores cujo produto é de difícil mensuração, con-
forme explicitado anteriormente. Sem dúvida, isso gera um determinado viés,
positivo ou negativo, nas medidas de produtividade dessas firmas.

2.2.3 Agregação setorial

Uma terceira fonte de viés no cálculo da produtividade diz respeito ao método
de agregação dos distintos setores, além do cálculo de suas respectivas contri-
buições à produtividade total da economia. Essa agregação pode ser feita de
duas formas.  Quando o cálculo da produtividade é feito por meio do produto
bruto de cada setor, realiza-se a agregação por meio dos chamados pesos de
Domar (DOMAR, 1961; HULTEN, 1978). Estes pesos são determinados
pela razão entre o produto bruto de cada setor e o valor agregado da economia.
Ora, conforme discutido anteriormente, em certos serviços, tanto o produto
bruto quanto o valor agregado são difíceis de serem auferidos, o que já geraria
um inevitável viés. Conclui-se, então, que os pesos desses setores também es-
tarão enviesados, levando a cálculos quanto à contribuição desses setores à
produtividade da economia que não correspondem à realidade.

A agregação, por sua vez, calculando-se a produtividade via valores agre-
gados, é feita utilizando-se pesos que correspondam simplesmente à fração
que cada setor contribui para o total do valor agregado. De qualquer forma,
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esse método acaba caindo nos mesmos problemas que o anterior, visto que não
consegue escapar do viés em relação ao cálculo do valor agregado.

Ainda, determinados setores atuam como produtores de serviços inter-
mediários a várias indústrias. Ora, caso o produto daquelas empresas esteja
subestimado, conforme já abordado, assim também estarão os insumos inter-
mediários daquelas indústrias. Haverá, então, uma situação de superestimação
da produtividade da indústria, concomitante a uma subestimação da produti-
vidade do setor de serviços.

3 PRODUTIVIDADE NO NÍVEL DA FIRMA

Tanto a implementação de novas tecnologias quanto a eficiência de utilização
destas são realizadas pelas várias firmas competindo entre si em seus merca-
dos. Assim, a devida e a correta compreensão da evolução produtiva e tecnológica
em determinado mercado passa necessariamente pela análise desse processo
no nível da firma.

Com o intuito de explicitar melhor essa questão, as duas subseções se-
guintes procuram abordar tanto a produtividade das firmas quanto a influên-
cia desta no contexto competitivo do mercado. A primeira delas analisará a
maneira com que a evolução da produtividade de cada firma repercute no
índice de produtividade agregada, mostrando as deficiências deste em captar
as transformações produtivas e tecnológicas em pleno processo. Tal processo só
pode ser corretamente identificado abordando-se o nível da forma, conforme
será analisado na próxima seção. A subseção seguinte realiza breve revisão da
literatura a respeito da heterogeneidade das firmas, ou seja, dos motivos que
levam determinadas firmas a serem mais produtivas que outras, ou a sobrevi-
verem em detrimento da morte de outras.

3.1 Manifestação da produtividade das firmas na produtividade agregada

Ao restringir-se a análise da produtividade ao nível agregado, de um lado per-
de-se informações acerca da dinâmica do progresso tecnológico no nível da
firma, enquanto, de outro, o foco acaba se dando sobre um indicador falho
desta dinâmica. Nesta seção, o objetivo é evidenciar de que forma o comporta-
mento da produtividade no nível da firma manifesta-se na agregação setorial.

Inicialmente, suponha-se três firmas (A, B e C), em cinco momentos
diferentes – conforme o gráfico 1 –, apresentando taxas constantes e comuns
de crescimento da produtividade. Em tal situação, são firmas entrantes aque-
las responsáveis por eventuais crescimentos discretos da produtividade agrega-
da. Dessa forma, nota-se que a firma A tem a sua curva de produtividade
coincidindo com a agregada (representada pela linha pontilhada), até que, no
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momento t1, a firma B opta por entrar no mercado, em posse de um novo
produto ou de uma nova técnica produtiva. Ainda, percebe-se um novo salto
tecnológico no momento t

2
, resultado da entrada da firma C no mercado.

GRÁFICO 1
Comportamento da produtividade agregada em função do crescimento da produtivida-
de das firmas e da rotatividade entre elas

Elabor ação do autor, a partir de Maliranta (2003).

Ao observar-se o comportamento da produtividade agregada, percebe-se
claramente sua incapacidade em retratar o real nível tecnológico do setor. Ain-
da, o momento de introdução de novas tecnologias, ou até mesmo o momento
de transformação dessas novas tecnologias em maiores níveis de produtivida-
de, não é capturado por esse indicador. Por exemplo se, de um lado, o índice
de produtividade agregada subestima o salto tecnológico ocorrido nos mo-
mentos t1 e t2, de outro, ele transmite a falsa idéia de ocorrência de saltos desse
tipo nos momentos t

3
 e t

4
, momentos estes de estável crescimento da produti-

vidade. De fato, tais crescimentos discretos da produtividade agregada são
meramente resultados das saídas das firmas A e B do mercado – cujas produ-
tividades são inferiores à da firma C.

De qualquer forma, nesse exemplo o índice agregado identifica correta-
mente o crescimento de produtividade ocorrido de t0 a t4, indicando ser esta
uma medida adequada do comportamento de longo prazo. Entretanto, nesse
exemplo, há duas causas distintas do crescimento da produtividade: novas
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tecnologias introduzidas por firmas entrantes e o próprio progresso produtivo
ocorrido dentro delas. A medida de produtividade agregada é incapaz, portan-
to, de identificar essas diferentes causas a cada momento.

No exemplo anterior, assumiram-se firmas de iguais tamanho, suposição
que será agora relaxada. O gráfico 2 mostra as três firmas anteriores entre os
momentos t

2
 e t

3
, com o tamanho da esfera representando a participação de

cada uma delas no mercado.6 Note-se que a firma A, a menos produtiva, tem
sua participação declinante, enquanto o inverso ocorre com a firma C, a mais
produtiva. Como conseqüência dessa realocação, a taxa de crescimento da pro-
dutividade agregada é superior ao crescimento da produtividade ocorrendo
dentro das firmas – ainda constante. Assim, nesse caso, há duas causas para o
crescimento da produtividade agregada: a produtividade das firmas e o cresci-
mento da participação no mercado da firma mais produtiva, em detrimento
da menos produtiva.

GRÁFICO 2
Comportamento da produtividade agregada em função do crescimento da produtividade
das firmas e de suas participações no mercado

6. Essa participação pode ser tanto em termos de insumos quanto de produto, dependendo de qual dos dois é utilizado como peso na
agregação da produtividade das firmas.

Elaboração do autor, a partir de Maliranta (2003).
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Nos dois exemplos anteriores, supôs-se um crescimento da produtivida-
de constante e comum às firmas ao longo do tempo. Agora, será abordado o
comportamento da produtividade segundo o ciclo de vida das firmas, distin-
guindo-as em três fases: i) período de rápido crescimento, por meio da acu-
mulação de experiência e de aprendizado da firma; ii) período de moderado
crescimento, em que a firma já adquiriu certo aprendizado a respeito da nova
tecnologia, impossibilitando-a de apresentar taxas de crescimento eqüivalentes
às do período anterior; e iii) período de lento crescimento, o qual é possibili-
tado por mudanças tecnológicas não-incorporadas.

O gráfico 3 ilustra essa dinâmica. Inicialmente, a firma C aparece em t
1

com um nível médio de produtividade, mas – por meio de um rápido crescimen-
to deste, essa firma acaba por sobrepujar a B. Caso a participação no mercado
da firma C seja pouco significativa entre t1 e t2, o crescimento da produtivida-
de agregada será reduzido, cujo comportamento se assemelharia ao das duas
demais firmas. Ainda, se, após t

2
, a firma C passar a ter participação significa-

tiva no mercado, o avanço realizado por ela antes de t
2
 se refletirá na produti-

vidade agregada com certa defasagem de tempo.

GRÁFICO 3
Comportamento da produtividade agregada em função do crescimento da produtividade
das firmas e do ciclo de vida de seus produtos

Elabor ação do autor, a partir de Maliranta (2003).
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Então, sintetizando o raciocínio exposto, pode-se dizer que, abordando-se
o nível da firma, há em geral três causas para o crescimento da produtividade
agregada. A primeira delas é o próprio efeito produtividade, ou seja, o cresci-
mento de produtividade apresentado por cada firma. A segunda é o efeito
racionalização, aquele resultante do aumento de participação no mercado por
parte das firmas mais produtivas. Finalmente, há o efeito rotatividade, conse-
qüência das diferenças entre as firmas que saem e as que entram no mercado.
Ainda, este último efeito também pode ser decomposto nas diferenças tanto
da produtividade dessas duas classes de firma quanto de suas participações no
mercado, isto é, na contribuição dos efeitos produtividade e racionalização
para o efeito rotatividade.

3.2 Heterogeneidade da performance das firmas

A questão da heterogeneidade da performance das firmas tradicionalmente foi
um assunto negligenciado, muito em virtude da percepção de que, conforme
as novas técnicas produtivas fossem se difundindo pelo mercado, as distintas
firmas tenderiam a ter uma idêntica taxa de crescimento. Uma das tentativas
pioneiras em procurar investigar aquela heterogeneidade, mas no fundo corro-
borando a visão anterior, foi o de Robert Gilbrat. O autor apresentaria o pri-
meiro modelo da dinâmica da firma e da estrutura industrial, no qual foi
formulada a chamada Lei do Efeito Proporcional – ou Lei de Gilbrat. Na
literatura, são encontradas várias interpretações dessa lei, dependendo do foco
do estudo em questão, mas pode-se resumi-la na seguinte formulação:

                              ,

em que x  representa o tamanho de determinada firma, e ε uma variável
randômica representando sua taxa de crescimento. Assim, segundo a Lei de
Gilbrat, enquanto o crescimento de determinada firma, em termos absolutos,
seria tanto maior quanto maior o seu tamanho, em termos relativos a taxa de
crescimento seria comum às firmas, independentemente do tamanho delas.
Em termos teóricos, importante crítica veio a partir de Kalecki (1945), segun-
do o qual a Lei de Gilbrat implicaria uma variância da distribuição do tama-
nho das firmas em contínuo crescimento, comportamento que contradiria os
fatos econômicos. De qualquer forma, o modelo de Gilbrat teve o grande mé-
rito de ser a primeira tentativa em abordar-se a heterogeneidade das firmas,
dando início a uma importante linha de pesquisa. Na realidade, até a década
de 1980, essa abordagem fora bastante negligenciada, seja em razão da per-
cepção de que o progresso tecnológico seria determinado pelas grandes firmas



Dinâmica da Produtividade do Setor de Serviços no Brasil: uma Abordagem Microeconômica 91

– com melhores condições de apropriarem-se das oportunidades do mercado –
seja pela simples indisponibilidade de microdados necessários para tais pesquisas.
Porém, a partir daquela década, com a reversão daquela percepção e a solução
deste entrave, vários autores procuraram identificar e explicar a heterogeneidade
da performance das firmas dentro de certo setor, por meio da introdução de
elementos estocásticos nos tradicionais modelos maximizadores.

Uma importante contribuição veio a partir de Jovanovic (1982), com o
seu chamado Modelo de Aprendizado Passivo, em que este seria conseqüência
de informações obtidas sem custos, pela mera operação no mercado. Mais
precisamente, esse aprendizado se referiria à percepção mais precisa de que a
firma adquire, ao longo do tempo, suas habilidades, sendo esta determinada
fixa, em relação ao tempo, no modelo.

Assim, cada firma iniciaria suas atividades desconhecendo suas habilida-
des competitivas, uma vez que estas determinariam a distribuição probabilística
de sua produtividade. A cada período, a firma obteria, então, certa margem de
lucro determinada por aquela produtividade. Ainda, Jovanovic (1982) parte
de duas suposições: primeiramente, as firmas mais produtivas em determina-
do período seriam aquelas com maior probabilidade de apresentarem maiores
produtividades no período seguinte; em segundo lugar, que os lucros e o ta-
manho da firma seriam crescentes em relação às suas produtividades.

Ao longo do tempo, essa performance produtiva forneceria informações auxi-
liando as firmas a formarem percepções mais claras a respeito de suas capacidades
competitivas. A partir disso, as firmas estariam aptas a preverem seus lucros futu-
ros, confrontando-os com seus “preços de venda”. Caso estes sejam maiores, elas
optarão por sair do mercado, continuando em operação no caso contrário.

Uma das implicações do modelo é que, tendo em vista o chamado efeito
de seleção, a distribuição da produtividade das firmas entrantes em determi-
nado período deve crescer ao longo do tempo, ou seja, conforme o tempo
passa, as firmas menos hábeis tenderão a gradualmente sair do mercado, le-
vando a uma superior distribuição das habilidades das firmas. Uma vez que o
tamanho das firmas seria proporcional à sua produtividade, e esta crescente
em relação à idade, o tamanho delas também deverá ser crescente em relação a
esta. Ainda, segundo o efeito de seleção, a variância nas taxas de crescimento
tenderia a decrescer em relação à idade, visto que as empresas que continuari-
am no mercado seriam cada vez mais homogêneas.

Um ponto fundamental do modelo de Jovanovic (1982) é a idéia um tanto
limitadora de que as habilidades das firmas seriam constantes no tempo. Com o
intuito de contornar essa restrição, Ericson e Pakes (1995) propuseram o cha-
mado Modelo de Aprendizado Ativo, no qual as firmas teriam a possibilidade
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de, a cada período, realizarem determinados investimentos com a finalidade de
aprimorarem suas habilidades. Porém, diferentemente do modelo anterior, as
firmas teriam o pleno conhecimento das habilidades tanto suas quanto de seus
competidores. Assim, a fonte de incerteza não estaria mais na capacidade com-
petitiva dos diversos agentes, mas sim na efetividade daqueles investimentos em
realmente gerar o devido aumento esperado em suas habilidades competitivas.
Ainda, uma segunda fonte de incerteza estaria na realização dessas maiores habi-
lidades em uma real maior produtividade. Assim, no âmago das decisões das
firmas estaria um possível trade-off entre lucros presentes e lucros futuros, ou
seja, um maior nível de investimentos causaria redução do lucro da firma naque-
le período, mas aumentando a probabilidade de maiores lucros futuros.

Uma importante implicação deste modelo que o difere do de aprendiza-
do passivo é a de que a influência da performance de determinada firma em
determinado período sobre as performances de períodos seguintes, ao contrá-
rio daquele modelo, decai ao longo do tempo. Assim, enquanto no modelo
anterior os lucros da firma em determinado período são influenciados pela
performance desde o nascimento desta, neste modelo os seus lucros presentes
serão influenciados por poucos períodos anteriores. Isso permitiria rápida con-
vergência da performance de firmas já estabelecidas com firmas entrantes.

O modelo de Hopenhayn (1992) traz interessantes intuições ao intro-
duzir custos afundados de entrada e fixos anuais. A fonte de incerteza neste
modelo está na aleatoriedade do crescimento da produtividade, uma vez que
cada firma está sujeita a cada período a um choque randômico de produtivida-
de, seguindo um processo markoviano. Conforme também observado nos
modelos anteriores, a probabilidade de uma firma apresentar grande produti-
vidade em determinado período cresce em relação à produtividade do período
anterior. De qualquer forma, tendo em vista os custos fixos, há um nível míni-
mo de produtividade que seria capaz de gerar lucros positivos, bem como e a
comparação desse nível com as próprias produtividades determinarão as deci-
sões das firmas de saírem do mercado ou continuarem em atividade. Assim,
neste modelo, também as firmas que saem do mercado devem ser aquelas que
apresentam menores níveis de produtividade.

De qualquer forma, o que este modelo traz de intuições novas em relação
aos outros dois são as conseqüências dos custos fixos e afundados para a dinâ-
mica do mercado. Realmente, quanto maiores forem os custos afundados de
entrada, maiores serão os lucros necessários para tornarem essa entrada atrati-
va. Em outras palavras, menor será o nível mínimo de produtividade necessá-
rio à sobrevivência das firmas estabelecidas. No entanto, menores custos afun-
dados de entrada levariam a maior rotatividade de firmas no mercado, assim
como a uma maior produtividade necessária à sobrevivência.
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4 METODOLOGIA EMPÍRICA

Para os resultados deste trabalho, foi utilizada a Pesquisa Anual de Serviços
(PAS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cobrindo os
anos de 1998 a 2002.7 Como dito anteriormente, o foco deu-se em onze
setores a quatro dígitos da Cnae, conforme tabela 1.

TABELA 1
Setores a quatro dígitos da Cnae

Para o cálculo da produtividade total dos fatores, foi utilizado o índice
multilateral de Produtividade Total dos Fatores (PTF) desenvolvido por Ca-
ves, Christensen e Diewert (1982), e estendido por Good, Nadiri e Sicles
(1996). Este índice faz uso de uma firma hipotética como ponto de referência
para cada cross section, encadeando cada um desses pontos ao longo do tempo.
Sua utilidade consiste em prover informações consistentes da distribuição da
produtividade em determinada cross section , utilizando apenas dados referen-
tes a esse período, ao mesmo tempo em que explicita a evolução dessa distri-
buição ao decorrer do tempo.

Assim, cada firma f produz  utilizando os insumos , em que

.8 A participação do insumo  no total dos custos de cada firma

é representada por . Ainda, ,  e  constituem a média aritmética

da variável correspondente. A produtividade total dos fatores da firma f no ano
t é então dada por:

7. Nos últimos dez anos, o Ipea tem organizado o maior conjunto de informações sobre as empresas no Brasil. Ver detalhes da construção
deste banco de dados no capítulo 1 deste livro e em De Negri e Salerno (2005).

8. Para a variável produto, utilizou-se a receita líquida descontada do custo de mercadorias revendidas; como insumos, o pessoal ocupado
médio ao longo do ano e o total do consumo intermediário.

Elaboração do autor.
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(1)

O primeiro termo do lado direito da equação expressa o produto da firma f no
ano t como um desvio do produto médio neste ano, incorporando a distribuição do
produto nessa cross section. O segundo termo soma as mudanças na média do produ-
to ao decorrer de todos os anos, capturando a alteração em sua distribuição por meio
da ligação em cadeia dos pontos de referência. Os últimos dois termos realizam o
mesmo com os insumos, apenas acrescentando como pesos a participação de cada
insumo nos custos totais, tanto da própria firma quanto do ponto de referência, para
o cálculo.9 Dessa forma, o índice fornece uma medida das diferenças entre a produ-
tividade de cada firma e a da firma hipotética do ano base.

A partir da produtividade de cada firma, obtém-se ainda o cálculo agre-
gado por meio da seguinte fórmula:

                             , (2)

em que representa a participação da firma f no total das vendas de seu setor

no ano t. Essa fórmula evidencia as duas causas de crescimento da produtivi-
dade agregada, quais sejam: o crescimento da produtividade das firmas e o
aumento de participação no mercado por parte das firmas mais produtivas.
Com o intuito de se separar esses dois fatores, Olley e Pakes (1996) transfor-
mam a equação (2) em:

                                              , (3)

em que  representa a produtividade média de todas as firmas no período

t, e  o desvio da média neste mesmo período. O segundo termo nada mais é
que uma medida de covariância entre produtividade e participação no merca-
do no mesmo período. Quanto maior essa covariância, maior a participação no
mercado das firmas mais produtivas.

O crescimento da produtividade agregada é dado então pela sua diferença
entre dois períodos. Tomando-se anos consecutivos, tem-se:

9. Tais pesos também poderiam ser introduzidos na parte referente ao produto (participação de cada produto no total da firma). Porém,
como se utilizará apenas um produto, esses pesos seriam iguais a um, o que os torna desnecessários.
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                                      , (4)

Vários autores decompõem esse crescimento da produtividade agregada
procurando separar as influências exercidas pelas firmas entrantes, falecidas
e estabelecidas – para citar apenas alguns, Baily, Hulten e Campbell (1992) e
Haltiwanger (1997). Porém, neste estudo se seguirá a decomposição proposta
por Griliches e Regev (1995):

(5)

O interesse desta pesquisa recairá sobre os dois últimos termos dessa
equação, que explicita a influência do efeito rotatividade sobre o crescimento
da produtividade agregada.10 O primeiro deles relaciona as diferenças de
produtividade entre as firmas que entram e que saem do mercado – efeito
produtividade – enquanto o segundo utiliza as diferenças entre as respectivas
participações de mercado – efeito racionalização. Assim, obtém-se o efeito
rotatividade, ainda decomposto nos outros dois efeitos.

Por meio da dinâmica da produtividade das firmas estabelecidas, entrantes
e falecidas, pode-se traçar as funções dos efeitos aprendizado e seleção por trás
daquela dinâmica. Para tal, serão utilizados dois modelos. Para o primeiro
deles, separou-se as firmas em três grupos, E, X e C, compreendendo, respec-
tivamente, as firmas que entraram e saíram do mercado em determinado ano,
e as demais.11  Utilizando-se então um painel abrangendo os anos de 1998 a
2002, tem-se:

                                                     , (6)

10. A participação das firmas que saem do mercado foi calculada a partir da soma das participações dessas firmas em t-1 , enquanto a sua
produtividade foi obtida a partir da média ponderada de suas produtividades no mesmo ano. Semelhante cálculo foi utilizado em relação
às firmas entrantes, apenas com a substituição de t-1  por t.

11. Para essa categorização, fez-se uso da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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em que as dummies refere-se a cada um daqueles três grupos.12  Foi incluída
ainda uma série de variáveis de controle.13

Para o segundo modelo, as firmas foram classificadas de acordo com o
agrupamento da tabela 2. Assim, foram calculadas três cross-sections referentes
aos anos de 1998, 2000 e 2002:

(7)

em que o grupo de dummies  referem-se à categorização da tabela 2. Foram
ainda incluídas as mesmas variáveis de controle do primeiro modelo.14

TABELA 2
Agrupamento das firmas

5 RESULTADOS

Na tabela 3 são apresentados os resultados da decomposição da produtividade
de acordo com a equação (3), para cada Cnae a quatro dígitos. Percebe-se um
crescimento de produtividade negativo entre 1998 e 2002 em sete dos onze
setores, e positivo em apenas quatro deles. Ainda, quatro padrões distintos de
performance são encontrados. Em primeiro lugar, tem-se o setor de processamento
de dados (7230), apresentando crescimento tanto em sua produtividade mé-
dia quanto em sua covariância entre produtividade e participação de mercado.
Isso indica influência positiva neste setor dos efeitos produtividade e raciona-
lização, ou seja, ao mesmo tempo em que as próprias firmas do setor apresen-
taram, em geral, ganhos de produtividade, houve também maior participação
de mercado por parte das mais produtivas.

Elaboração do autor.

12. Impôs-se ainda a restrição para que a soma dos parâmetros dessas três dummies fosse zero.

13. Receita, idade da empresa, o quadrado da idade da empresa, escolaridade média dos funcionários e uma série de dummies para cada ano.

14. Naturalmente, com exceção das dummies referentes a cada ano.
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Em segundo lugar, há aqueles setores que tiveram quedas em suas produ-
tividades médias, mas aumentos em suas covariâncias. No que se refere a ativi-
dades de banco de dados (7240), esse efeito racionalização foi suficiente para
compensar aquela queda, gerando crescimento da produtividade do setor ao
longo do período. Porém, nos casos de telecomunicações (6420), serviços de
arquitetura e engenharia (7420) e atividades de televisão (9222), o efeito pro-
dutividade negativo foi predominante, levando esses setores a quedas em suas
produtividades agregadas.

Um terceiro padrão é aquele encontrado nos setores apresentando ga-
nhos de produtividade concomitante a quedas nas covariâncias entre produti-
vidade e participação de mercado. Realmente, o efeito produtividade foi
preponderante em dois deles: consultoria em hardware (7210) e assessoria
em gestão empresarial (7416). No entanto, em atividades de rádio (9221),
o efeito racionalização negativo acabou por gerar queda na produtividade
agregada ao longo do período.

Finalmente, há aqueles que tiveram queda tanto da produtividade média
quanto da covariância. Esse é o caso de desenvolvimento de software  (7220),
de ensaios de materiais e de produtos (7430) e de produção de filmes (9211).

TABELA 3
Comportamento da PTF por Cnae a quatro dígitos

(continua)
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(continuação)

Fontes: PAS/IBGE (1998 a 2002) e Rais/MTE (1998 a 2002).
Elaboração do autor.
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A tabela 4 mostra a participação do efeito rotatividade – decomposto em
efeitos produtividade e racionalização – no total do crescimento agregado de
cada um dos setores.  Nesse caso, tem cinco deles em que os fluxos de entrada
e de saída das firmas contribuíram positivamente para a produtividade do
setor: consultoria em hardware (7210), assessoria em gestão empresarial (7416),
serviços de arquitetura e engenharia (7420), produção de filmes (9211) e
atividades de rádio (9221). Porém, enquanto nos dois primeiros o efeito
rotatividade acentuou ainda mais o crescimento da produtividade desses seto-
res, nos demais, ele atenuou suas respectivas quedas.

Contudo, em outros seis setores esses fluxos de entrada e de saída contri-
buíram negativamente: atividades de banco de dados (7240), processamento
de dados (7230), telecomunicações (6420), desenvolvimento de software
(7220), ensaios de materiais e de produtos (7430) e atividades de televisão
(9222). De qualquer modo, novamente a forma que se deu essa influência foi
distinta. Nos dois primeiros setores, o efeito rotatividade reduziu seus respec-
tivos crescimentos de produtividade. Nos demais, esse efeito acentuou ainda
mais as quedas do índice agregado.

TABELA 4
Efeito rotatividade por Cnae a quatro dígitos (1998 a 2001)

Ao analisarem-se as tabelas 5 e 6 em conjunto, pode-se determinar então
a dinâmica da produtividade entre as firmas de cada setor. Uma primeira con-
clusão a que se pode chegar é que, de forma geral, não é verdade que as firmas
que morrem são as menos produtivas. De fato, pela tabela 5, nota-se que estas
são menos produtivas que as firmas sobreviventes em apenas cinco dos onze
setores, com o inverso ocorrendo em três deles. Em outros três setores, as
diferenças entre elas não se mostram significativas. Assim, pode-se afirmar
que, geralmente, o efeito seleção não é eficiente no setor de serviços.

Fontes: PAS/IBGE (1998 a 2002) e Rais/MTE (1998 a 2002).
 Elabor ação do autor.
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Ainda, pode-se distinguir três comportamentos distintos da dinâmica da
produtividade entre as firmas. O primeiro deles é justamente aquele indicado
pelos modelos da subseção 3.2: as firmas já estabelecidas apresentando maior
produtividade que as entrantes, com a produtividade destas convergindo com
a daquelas ao longo do tempo como conseqüência do efeito aprendizagem.
Percebe-se esse comportamento em três setores: telecomunicações (6420),
desenvolvimento de software (7220) e produção de filmes (9211).

Um segundo comportamento discernível é aquele em que as firmas
entrantes possuem maior produtividade que as já estabelecidas. Esse é o pa-
drão mais comum entre os diferentes setores deste trabalho, abrangendo cinco
deles: consultoria em hardware (7210), assessoria em gestão empresarial (7416),
serviços de arquitetura e engenharia (7420), atividades de rádio (9221) e ati-
vidades de televisão (9222). Não por acaso, com exceção deste último, em
todos eles observou-se grande influência do efeito rotatividade na produtivi-
dade agregada.

Finalmente, em outros três setores – atividades de banco de dados (7240),
processamento de dados (7230) e ensaios de materiais e de produtos (7430) – não
parece haver um comportamento padrão definido, ou seja, não há evidências de
significativas diferenças de produtividade entre os distintos estratos.

TABELA 5
Diferenças de produtividade entre firmas que entram, saem e continuam no mercado
(1998 a 2001)

Fontes: PAS/IBGE (1998 a 2002) e Rais/MTE (1998 a 2002).
Elaboração do autor.
Obs.: * Significativo a 5%; e ** Significativo a 10 %.
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TABELA 6
Diferenças de produtividade entre diferentes estratos ao longo do tempo

Fontes: PAS/IBGE (1998 a 2002) e Rais/MTE (1998 a 2002).
Elaboração do autor.
Obs.: *Significativo a 5%; e  **Significativo a 10%.
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6 CONCLUSÕES

Ao fim deste trabalho, é possível traçar importantes conclusões acerca da dinâ-
mica da produtividade no setor de serviços. Primeiramente, identificou-se, em
cada um dos setores abordados, as influências do crescimento de produtividade
apresentado por cada firma, do aumento de participação de mercado por parte
das firmas mais produtivas, e das diferenças entre as firmas que saem e as que
entram no mercado, no total da produtividade agregada ao longo do período
compreendido entre 1998 e 2002. No mesmo sentido, ficou evidente a inefi-
ciência do processo de seleção no setor, ou seja, de forma geral, as empresas que
são forçadas a sair do mercado não são necessariamente as menos produtivas.

Constatou-se, ainda, três distintos padrões de comportamento da dinâmica
da produtividade nos serviços. O primeiro deles é aquele em que as empresas
já estabelecidas apresentam produtividade superior às entrantes, observando-
se a convergência entre elas ao longo do tempo. Um segundo comportamento
discernível é aquele no qual as firmas entrantes apresentam produtividades
superiores às já estabelecidas no mercado, provavelmente como conseqüência
do papel exercido pelas novas empresas na evolução tecnológica desses merca-
dos. Ainda, há setores em que não parece haver um comportamento padrão
definido, ou seja, não há evidências de significativas diferenças de produtivi-
dade entre os distintos estratos de empresas.

Assim, fica neste estudo, para trabalhos futuros, a sugestão de uma inves-
tigação acerca dos fatores que levam cada mercado a apresentar esses diferentes
padrões de comportamento, tais como barreiras de entrada e progresso
tecnológico. Permane ainda a pendência – sujeita a uma atual indisponibilidade
de dados – da identificação do papel da inovação tecnológica nessa dinâmica
da produtividade do setor de serviços.
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