
INTRODUÇÃO

A produtividade é um dos elementos fundamentais para a retomada do ciclo de 
crescimento e inclusão social que marcou a economia brasileira nos primeiros 
anos da década de 2000. Foi com base nessa percepção que o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) iniciaram, em 2012, um amplo projeto de pesquisa sobre a evolução e os 
determinantes da produtividade na economia brasileira. 

O primeiro volume desta obra evidenciou, sob várias perspectivas e a partir de 
diversos indicadores, uma situação preocupante. A produtividade no Brasil, além 
de não ter crescido substantivamente desde o final da década de 1970, é muito 
inferior à dos países desenvolvidos e à de vários outros países em desenvolvimento. 
Ademais, o baixo crescimento da produtividade nas últimas décadas fez com que 
o Brasil se distanciasse dos países mais produtivos e ficasse atrás de países que, até 
há algum tempo, estavam em posição inferior à nossa.

Os diferentes indicadores de produtividade utilizados naquele volume não 
deixam dúvida sobre esses resultados. Foram analisados desde indicadores de 
produtividade total dos fatores até os de produtividade do trabalho, nos quais se 
utilizaram diversas variáveis no numerador (valor adicionado, produção física, 
receita) e no denominador (pessoal ocupado e horas trabalhadas, por exemplo). 
Também foram usadas diferentes metodologias para a estimação desses indicadores, 
e todos eles apontam para a mesma direção: a urgente necessidade de se ampliar 
a produtividade da economia brasileira. 

Também ficou evidente, a partir desses indicadores, que o problema de pro-
dutividade da economia brasileira é horizontal e generalizado. Embora a estrutura 
produtiva seja uma variável crucial e sua transformação seja parte inerente do 
processo de desenvolvimento, não é esse o principal limitante da produtividade 
brasileira, tampouco fator relevante para explicar sua evolução no período recente. 
O primeiro volume mostrou que, mesmo que tivéssemos a estrutura produtiva de 
alguns países desenvolvidos, nossos níveis de produtividade cresceriam muito pouco 
em relação à distância que nos separa desses países. Todavia, se nossas empresas 
tivessem o nível de produtividade das empresas dos países centrais, mesmo com a 
estrutura produtiva brasileira atual, teríamos crescimento significativo em nossos 
indicadores de produtividade. 

Esse diagnóstico mostra que a explicação da baixa produtividade da economia 
brasileira está mais relacionada a fatores empresariais e sistêmicos do que à distri-
buição setorial da produção. Nesse sentido, ambiente de negócios, infraestrutura, 
tecnologia, concorrência, qualificação da mão de obra, entre outros, adquirem maior 
relevância como fatores explicativos da produtividade no Brasil. Ganha relevo, a 
partir desse diagnóstico, a necessidade de analisar a produtividade do ponto de 
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vista microeconômico, ou seja, a partir do comportamento da firma individual. 
Essa abordagem é, provavelmente, a mais promissora quando o desafio deixa de 
ser apenas medir e documentar a produtividade, e passa a ser também descobrir 
os determinantes de seu crescimento. 

Identificar os fatores que explicam as diferenças de produtividade entre firmas 
ou seu crescimento, ou, ainda, analisar como a dinâmica das firmas do mercado 
afeta a evolução da produtividade agregada, pode contribuir decisivamente para 
identificar os principais gargalos ao crescimento desse indicador no Brasil. Esse é 
o foco deste volume. Nele encontram-se artigos que analisam como determinadas 
características das empresas explicam as diferenças de produtividade entre elas ou 
seu crescimento ao longo do tempo. Entre essas características estão inovação, 
escolaridade da mão de obra, escala, utilização de tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), investimento e inserção nos mercados internacionais. Tam-
bém é possível encontrar uma série de artigos que analisam como determinados 
fatores sistêmicos afetam a produtividade das empresas. Entre esses fatores estão, 
principalmente, a infraestrutura, o ambiente de negócios e a concorrência.

No capítulo 1, Alexandre Messa investiga, no âmbito da indústria de trans-
formação, os determinantes do comportamento da produtividade do trabalho no 
período compreendido entre 2002 e 2010. O autor mostra que, ao longo desse 
período, a indústria de transformação apresentou uma queda em sua produtivi-
dade do trabalho equivalente a 1,68% ao ano. Buscando identificar as razões para 
essa trajetória, Messa decompõe a variação da produtividade em quatro fatores 
(a eficiência com que a firma combina capital e trabalho para gerar produto, a 
relação capital-trabalho, a escala de produção e um termo cruzado entre os três 
outros fatores). Messa mostra que a queda na relação capital-trabalho da indústria 
se destacou entre esses fatores, tendo sido responsável por mais de 70% da redução 
da produtividade no período. O autor destaca que essa conclusão não é surpreen-
dente porque, de uma forma geral, um instrumento importante de crescimento 
da produtividade é a absorção de tecnologia incorporada em novas máquinas e 
equipamentos. Isso o leva a sugerir a redução de barreiras à importação de máqui-
nas e equipamentos para estimular o crescimento da produtividade na indústria 
de transformação no país.

Indiscutivelmente correlacionados com a produtividade do trabalho, os 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e em inovação são o objeto 
do trabalho de Luiz Ricardo Cavalcante, Paulo de Andrade Jacinto e Fernanda De 
Negri. Em particular, os autores analisam a relação entre investimentos em P&D, 
inovação e produtividade do trabalho na indústria brasileira entre 2000 e 2008. 
A análise apoia-se em regressões cross-section, com dados relativos a 2008, e em 
painel, com dados relativos às quatro edições da Pesquisa de Inovação (Pintec) na 
década de 2000. Em ambos os casos, as regressões foram feitas usando dados do 
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conjunto da indústria de transformação e grupos formados pela agregação de setores 
de atividades de acordo com a classificação de intensidade tecnológica utilizada 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
Os resultados para o conjunto da indústria são consistentes com os fatos estilizados 
e a literatura sobre o tema e reafirmam a existência de relação entre investimen-
tos em P&D, inovação e produtividade. As análises dos grupos formados pela 
agregação de setores de atividades de acordo com a classificação de intensidade 
tecnológica utilizada pela OCDE indicam que a relação entre investimentos em 
P&D e produtividade é tanto maior quanto mais intensivo em tecnologia é o setor. 
Os resultados mostram também que o inverso ocorre com o estoque de capital, 
cujos efeitos sobre a produtividade são maiores nos setores de menor intensidade 
tecnológica. Essas conclusões têm evidentes implicações de política, uma vez que 
podem orientar uma melhor alocação dos recursos destinados a promover ganhos 
de produtividade na indústria brasileira.

Luiz A. Esteves discute, no terceiro capítulo, as economias de escala e de 
escopo e a eficiência produtiva na indústria brasileira de transformação. O autor 
computa uma distribuição de índices de eficiência técnica de cada um dos bens 
industriais produzidos no Brasil e verifica como as economias de escala e de esco-
po cooperam para a obtenção de ganhos de produtividade na indústria brasileira.  
Os resultados obtidos sugerem que ganhos de produtividade poderiam ocorrer 
não somente por meio de realocação de recursos já utilizados, mas também por 
meio de medidas que reduzissem a dispersão dos índices de eficiência técnica, que 
estão mais relacionados a fatores como progresso técnico e a fatores institucionais. 
O autor sugere que fatores como benchmarking de melhores práticas corporativas 
e de administrações públicas locais podem ser tão relevantes na determinação e 
aumento da produtividade quanto fatores macroeconômicos.

Um dos fatos estilizados recorrentes nas análises de comércio internacional é 
que as firmas exportadoras apresentam indicadores de produtividade e de compe-
titividade mais favoráveis do que as firmas não exportadoras. Bruno César Araújo 
e Mario Sergio Salerno exploram, no capítulo 4, essa proposição para o caso bra-
sileiro e concluem que, de fato, há diferenciais significativos de produtividade em 
favor das empresas que passam a se envolver em atividades de exportação quando 
comparadas a empresas similares que se mantêm operando apenas no mercado 
doméstico. Com base em conclusões dessa natureza, os autores propõem, então, 
o fortalecimento das políticas de apoio à exportação.

No capítulo seguinte, Bruno César Araújo estende essa discussão ao buscar 
identificar eventuais diferenças com respeito ao efeito aprendizado de exportação 
(mensurado pelos ganhos de produtividade, receita líquida de vendas e número 
de empregados) no que tange ao padrão de permanência das firmas na atividade 
exportadora. Da mesma forma, o autor investiga se há diferenças com respeito ao 
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país de destino de exportação, ao tamanho da empresa e à intensidade tecnológica 
do setor ao qual pertence. Araújo conclui que o efeito aprendizado de exporta-
ção sobre a produtividade e o tamanho das empresas resulta do efeito específico 
daquelas que estreiam e permanecem no mercado internacional. Opostamente, 
aquelas que estreiam e desistem da exportação terminam por apresentar queda de 
produtividade e tamanho, ficando menores e menos produtivas do que antes da 
exportação. Isso o leva a propor uma seleção mais rigorosa das firmas apoiadas 
pelas políticas de promoção de exportação, bem como um acompanhamento mais 
próximo das firmas que estreiam nesse tipo de atividade.

A utilização de softwares que unificam o gerenciamento da informação de 
diferentes atividades da firma, tais como contabilidade, controle de pessoal, gerência 
de suprimentos e estoques, entre outros, pode, pelo menos em tese, ter impactos 
sobre os níveis de produtividade das empresas. Os efeitos da adoção desses soft-
wares – conhecidos como Enterprise Resource Planning (ERP) – na produtividade 
do trabalhador das empresas industriais brasileiras são estimados, no sexto capí-
tulo, por Danilo Coelho, Luis Claudio Kubota e Calebe de Oliveira Figueiredo.  
Os autores concluem que não é possível constatar que a adoção do ERP tenha um 
impacto positivo generalizado nas firmas industriais brasileiras. O efeito da adoção 
de ERP sobre a produtividade das empresas é bastante heterogêneo ao longo da 
distribuição de produtividade e o efeito médio é não significativo. Ele é positivo 
e significativo até o primeiro decil, vai decaindo até deixar de ser significativo em 
torno da mediana e volta a ser significativo em torno do terceiro quartil, para 
terminar não significativo a partir do percentil 90%.

O impacto do investimento sobre a produtividade no nível da firma é o objeto 
do capítulo 7, de Alexandre Messa. O pressuposto fundamental é que a trajetória 
dos investimentos da firma apresentaria um comportamento intermitente, levando 
à ocorrência de eventuais picos em determinados anos, representando a adoção de 
novas tecnologias. Corroborando a hipótese de learning-by-doing, o autor observa, 
após um desses picos de investimentos, uma queda imediata na produtividade 
total dos fatores (PTF) seguida de uma convergência gradual a níveis anteriores. 
Com relação à produtividade do trabalho, o autor observa o inverso: um aumento 
imediato, seguido de uma queda gradual.

Assumindo que a produtividade é o resultado do investimento, Carlos Pin-
kusfeld Bastos, Ricardo Bielschowsky, Eduardo Costa Pinto, Nahuel Guaita e 
Silvio Guaita buscam, no oitavo capítulo, dar uma contribuição ao entendimento 
da dinâmica do investimento produtivo na indústria de transformação. Os autores 
assumem um roteiro de causalidade definido da seguinte forma: “variação no valor 
das vendas recentes e das esperadas a médio e longo prazo → variação da capaci-
dade ocupada e da rentabilidade, atual e esperada → variação do investimento → 
variação da produtividade”. Bastos et al. concluem que a rentabilidade das grandes 
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empresas do setor industrial brasileiro foi elevada a partir de 2003 e durante todo 
o ciclo expansivo de 2004-2010, permanecendo elevada mesmo nos anos 2011-
2012, de desaceleração econômica, apesar de sofrer algum declínio. Os autores 
indicam, então, que a expansão econômica e a elevada rentabilidade das grandes 
empresas tiveram efeitos favoráveis sobre os investimentos, que se elevaram em 
cerca de 10% ao ano no período 2004-2008. Contudo, apesar disso, observaram 
que a produtividade do setor industrial exibiu um desempenho “pouco virtuoso”. 
Essas conclusões os levam a assinalar que 

a complexidade aludida anteriormente e que rejeita soluções simplistas e unidimensio-
nais traz para o centro da discussão propostas de radicalização da política industrial, 
capazes de perseguir estratégias competitivas que compatibilizem o recente surto de 
crescimento com equidade a uma inserção internacional e a um desenvolvimento da 
indústria de transformação dinâmicos e que sejam sustentáveis no médio prazo. (p.237)

Paulo de Andrade Jacinto, no capítulo 9, reafirma a existência de uma corre-
lação positiva entre escolaridade e produtividade usando dados relativos à indústria 
brasileira no período entre 1996 e 2010. O autor apresenta ainda evidências que 
vão além da relação entre escolaridade e produtividade do trabalho, estimando uma 
função de produção considerando proxies diferentes para o insumo trabalho a fim 
de analisar a dispersão da produtividade nas empresas. Jacinto mostra, por exemplo, 
que empresas com maior produtividade possuem maior dispersão da escolaridade.

No capítulo 10, Jorge Arbache destaca que, por sua relevância e por sua 
participação no produto interno bruto (PIB), o setor de serviços praticamente 
determina os contornos da economia brasileira. Assim, o autor analisa o padrão e 
a trajetória da produtividade nesse segmento no país. Ao tabular um conjunto de 
dados, o autor conclui, entre outras coisas, que a produtividade do setor de serviços 
é bastante baixa, o que sugere que ele opera com níveis baixos de capital e tecnologia 
e desenvolve poucas inovações. O autor mostra também que, ao contrário de outras 
atividades, empresas menores tendem a ter maiores níveis de produtividade, o que 
parece estar associado a fatores institucionais e à natureza nem sempre favorável a 
ganhos de escala de muitas das atividades de serviços. Além disso, indicadores de 
capital humano e integração econômica internacional estão entre as variáveis mais 
associadas à determinação da produtividade em serviços.

Sergio Kannebley Júnior e Bruno Auricchio Ledo buscam explicar, no capítulo 
11, a evolução da produtividade dos setores de serviços de tecnologia de informação 
e comunicação (TIC), bem como avaliar os obstáculos decorrentes da restrição 
financeira enfrentada por estes setores. Os autores usam um sistema de equações 
simultâneas para estimar o efeito do financiamento público sobre a magnitude 
do investimento em atividades inovadoras. Em seguida, estimam o efeito desses 
investimentos sobre a inovação e, por fim, estimam o impacto da inovação sobre 
a produtividade no segmento. Os autores reúnem evidências de que a presença 
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de financiamento público aumenta a probabilidade de engajamento da firma em 
atividades inovadoras em 74%. Além disso, os resultados que obtiveram indicam 
que o financiamento público aumenta a intensidade do investimento em inovação 
em aproximadamente 198%. Por fim, Kannebley Júnior e Ledo evidenciam que 
a inovação (especialmente de produto) incrementa a produtividade do trabalho 
das empresas do setor em 20%.

No capítulo 12, Gílson Geraldino Silva Jr, José Maria da Silveira, Julia 
Paranhos, Lia Hasenclever e Rogério Boueri Miranda analisam a relação entre 
produtividade, inovação e estrutura de mercado nas empresas da indústria química 
brasileira. Os autores observam que a ausência de relação entre as várias dimensões 
da inovação e produtividade indica esforço inovativo meramente adaptativo para 
atender ao perfil do consumidor doméstico e às exigências regulatórias, mas insu-
ficiente para aumentar a eficiência das empresas da indústria de transformação e 
da química em particular.

O papel da infraestrutura no desenvolvimento econômico é o objeto do 
décimo terceiro capítulo, elaborado por Carlos Alvares da Silva Campos Neto, 
Júnia Cristina Peres R. da Conceição e Alfredo Eric Romminger. Nesse capítulo, 
o foco recai especificamente no impacto do investimento público em transportes 
sobre o produto interno bruto (PIB). Os autores utilizam um modelo de Vetores 
Autorregressivos (VAR) formado por quatro variáveis: PIB, gasto público em infraes-
trutura de transportes, investimentos privados e salários. A principal conclusão do 
trabalho é que os investimentos em infraestrutura de transportes, de fato, têm uma 
importância significativa para o crescimento econômico do Brasil. Além disso, no 
modelo estimado, o impacto de investimentos públicos em transportes é crescente 
ao longo do tempo. Os autores mostram que, no primeiro ano, a elasticidade do 
investimento público em infraestrutura de transporte em relação ao PIB é de 0,012, 
ou seja, para cada 1% de aumento no investimento público em transporte, tem-se 
um aumento de 0,012% no PIB. No quarto ano, a elasticidade sobe para 0,023 e, 
no longo prazo, alcança 0,032. Além disso, os autores observam também que os 
investimentos públicos em transporte e os investimentos privados em transporte 
têm uma correlação elevada e positiva. Isso os leva a reafirmar a complementaridade 
entre os investimentos público e privado em transporte.

O debate sobre o papel da infraestrutura prossegue no capítulo elaborado por 
Daniela Schettini e por Carlos Azzoni. Os autores argumentam que os investimentos 
em infraestrutura geram acumulação de capital físico, determinando a condição e 
a capacidade de produção e, assim, a competitividade de uma firma, região e país. 
Schettini e Azzoni buscam, então, investigar como a oferta de infraestrutura local 
influencia a produtividade da indústria nas regiões do Brasil. Para tanto, analisam 
o comportamento da produtividade das empresas de acordo com a infraestrutura 
regional ofertada, buscando avaliar se a infraestrutura disponível na região afeta o 
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desempenho. Os autores usam um painel de dados considerando as informações da 
indústria de transformação nas mesorregiões brasileiras de 2000 a 2010 e concluem 
que um aumento de 1% na cobertura regional de rodovias leva a um aumento no 
indicador de eficiência produtiva regional (que varia entre zero e um) da ordem de 
0,1289 pontos e de 0,121% no produto industrial regional. Aumento similar na 
infraestrutura urbana (composta de abastecimento de água, esgotamento sanitário 
e iluminação pública) leva a um aumento na eficiência da ordem de 0,2801 pontos 
e de 0,247% no produto. Para a telefonia, que se mostrou apenas marginalmente 
significante, o resultado é de aumento de 0,152 pontos no índice de eficiência e de 
0,142% no produto. Assim, trata-se de impactos significativos, porém de pequena 
intensidade quantitativa no curto prazo. Essa conclusão os leva a ponderar que a 
análise dos impactos dos investimentos em infraestrutura sobre a produtividade e 
o crescimento talvez requeira uma perspectiva de mais longo prazo. Ainda assim, 
os autores reafirmam que a infraestrutura tem papel estatisticamente significante 
sobre a produtividade da indústria nas regiões brasileiras.

Gustavo Britto, Pedro V. Amaral e Douglas A. Alencar analisam, no capítulo 
15, a produtividade industrial em escala subnacional. Utilizando informações da 
Pesquisa Industrial Anual (PIA), os autores apresentam dados relativos à evolução 
regional e aos padrões espaciais microrregionais de pessoal ocupado (PO), de valor 
da transformação industrial (VTI) e de produtividade do trabalho. Os resultados 
que obtiveram reafirmam a queda da produtividade na indústria de transformação 
e a concentração espacial da produção e da produtividade no Brasil. Porém, os 
resultados sugerem também uma aparente aleatoriedade espacial da produtividade e 
uma pequena associação espacial na evolução desse indicador. Os autores assinalam, 
no entanto, que essa aparente aleatoriedade durante o período analisado não deve 
ser entendida como um indício de que a produtividade do trabalho não possua 
transbordamentos territoriais no país. Ao concluírem, Britto, Amaral e Alencar 
sugerem uma reflexão sobre os padrões de distribuição regional dos investimentos, 
uma vez que a inércia espacial do capital é menor que a do fator trabalho.

Em seguida, Luiz Ricardo Cavalcante estima os coeficientes que relacionam 
ambiente de negócios, investimentos e produtividade do trabalho com base em 
um painel de dados referente a 81 países no período entre 2005 e 2011. Regres-
sões em painel com efeitos fixos (que consideram o efeito das variáveis omitidas e, 
portanto, os aspectos idiossincráticos de cada país invariantes no tempo) são usadas 
para quantificar os impactos de melhorias no ambiente de negócios sobre os níveis 
de estoque de capital por trabalhador (e, portanto, sobre os investimentos). Em 
seguida, o autor estima também os impactos dos níveis de estoque de capital por 
trabalhador sobre a produtividade do trabalho. Com base nos coeficientes obtidos, 
Cavalcante projeta o estoque de capital por trabalhador no Brasil caso o ambiente 
de negócios em 2011 alcançasse os níveis de um conjunto de países de referência. 
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Em particular, se o Brasil alcançasse, naquele ano, o ambiente de negócios da China 
(medido de acordo com o Doing Business publicado pelo Banco Mundial), seus 
níveis de investimentos poderiam ser cerca de 15% maiores. A equiparação com 
países como a Polônia ou a Turquia poderia significar incrementos da ordem de 
30% nos níveis de investimentos. Caso o ambiente de negócios no Brasil alcançasse 
os níveis do México ou do Chile, o incremento percentual dos investimentos alcan-
çaria 45%, correspondente a três vezes a participação dos desembolsos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na formação bruta 
de capital fixo (FBCF) em 2014. Os coeficientes estimados indicam ainda que 
uma elevação de 1,0% no estoque de capital por trabalhador leva a um aumento 
de cerca de 0,5% na produtividade do trabalho. Embora a manipulação desses 
números requeira cautela, os valores reafirmam que, ao lado de ações voltadas para 
o incentivo ao investimento por meio de renúncias fiscais e de créditos subsidiados, 
a melhoria do ambiente de negócios pode ter um impacto significativo nos níveis 
de investimentos e na produtividade do trabalho no país.

A relação entre produtividade e competição é discutida, no capítulo 17, por 
Victor Gomes e Eduardo Pontual Ribeiro. Esses autores ponderam que variações 
de produtividade frente a maiores níveis de competição podem advir tanto do 
mecanismo de seleção de empresas (saída de empresas menos produtivas e entrada 
de empresas mais produtivas) quanto da melhora da produtividade das empresas 
que continuam operando. Gomes e Ribeiro reúnem evidências relativas à indústria 
no período entre 1997 e 2010 e concluem que o mecanismo de seleção é bastante 
relevante para explicar a evolução da produtividade (medida aqui como valor adi-
cionado por trabalhador), mas o crescimento da produtividade das empresas que se 
mantêm operando também exibe uma tendência de crescimento da produtividade 
agregada, seja para aumentos, seja para reduções ao longo do tempo.

Aspectos relacionados à estrutura produtiva são discutidos no trabalho de 
Ivette Luna, Célio Hiratuka, Paulo Sérgio Fracalanza e Manuel Ramón Souza Luz, 
que buscam analisar a evolução da produtividade a partir de uma ótica microeco-
nômica com fundamentos evolucionários. Os autores decompõem as variações da 
produtividade do trabalho agregada nos setores industrial (entre 1996 e 2011) e 
de serviços (entre 1998 e 2011) para analisar os efeitos de seleção e aprendizado, 
assim como os efeitos de entrada e saída de firmas sobre essa variável. Os resulta-
dos obtidos os levam a destacar a importância dos efeitos de entrada e saída para 
a variação da produtividade e a assinalar a predominância dos efeitos negativos 
relacionados à entrada de novas firmas. Os autores ponderam que, no caso bra-
sileiro, o resultado divergente do padrão internacional pode estar relacionado ao 
grande diferencial existente entre os níveis de produtividade associados geralmente 
ao tamanho da firma.
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Os 18 capítulos brevemente descritos nesta introdução buscam discutir 
a relação entre um amplo conjunto de fatores – que envolvem, por exemplo,  
o capital físico, a inovação, a qualificação da mão de obra, a estrutura produtiva, as 
condições de infraestrutura, o ambiente de negócios e as condições de concorrência 
e regulação – e a produtividade da economia brasileira. Amplamente apoiados 
na análise de estatísticas, esses trabalhos refletem uma tradição da Diretoria de 
Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET) do 
Ipea e seguramente poderão contribuir para a calibração das ações voltadas para 
a promoção dos ganhos de produtividade. Isso, contudo, não quer dizer que as 
prescrições de políticas sejam consensuais, porque persistem, no âmbito do debate 
econômico, clivagens relativas, por exemplo, às relações de causalidade e à impor-
tância relativa desses fatores. 

Buscando esclarecer os termos desse debate, Luiz Ricardo Cavalcante e 
Fernanda De Negri sistematizam, no último capítulo, os consensos e dissensos sobre 
a evolução da produtividade no Brasil e sobre os obstáculos que têm limitado seu 
crescimento nos últimos anos. Para isso, os autores recorrem à coleta e sistematização 
de referências bibliográficas e a um conjunto de entrevistas semiestruturadas envol-
vendo um total de dez especialistas no assunto. Cavalcante e De Negri segmentam 
os fatores relacionados à produtividade de uma economia em três níveis (empresarial, 
estrutural e sistêmico) que, de certa forma, serviram para ordenar os capítulos deste 
volume. Os autores concluem que, de maneira geral, os fatores associados ao nível 
empresarial (práticas gerenciais, inovação, qualificação da mão de obra, estoque de 
capital e investimentos), que afetam a produtividade de forma mais direta, são mais 
consensuais. Esses fatores, contudo, são diretamente afetados pelos fatores sistêmicos 
(infraestrutura, ambiente de negócios, regulação e concorrência), que não são objeto 
de convergência de opiniões. Nesse caso, com exceção da infraestrutura, os dissensos 
são mais evidentes e parecem decorrer das diferentes percepções sobre o papel do 
Estado e da concorrência. Os autores acreditam que a sistematização dos consensos 
e dissensos que formam o objeto central do último capítulo deste volume, ao suge-
rir, inclusive, eventuais conflitos e contradições, pode, ao lado das abordagens mais 
quantitativas, fornecer elementos para a formulação de políticas públicas capazes de 
contribuir para o aumento da produtividade da economia brasileira.

Os organizadores
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