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1 INTRODUÇÃO

Ainda que se configure um aparente consenso sobre a importância da produti-
vidade e sobre suas reduzidas taxas de crescimento no Brasil no período recente, 
as relações de causalidade entre essa variável e o crescimento econômico podem 
resultar em debates intensos. De fato, há teorias por vezes antagônicas que podem 
ser usadas para discutir se o crescimento de produtividade precede ou é precedido 
pelo crescimento econômico. Além disso, não parece haver ainda um consenso 
sobre as formas de aumentar a produtividade da economia brasileira. As prescri-
ções decorrem dos diferentes diagnósticos sobre os obstáculos que limitaram seu 
crescimento ao longo dos últimos anos. Há, é claro, uma lista de “usual suspects”, 
uma vez que a produtividade está associada às condições de infraestrutura, à qua-
lificação da mão de obra, ao capital físico (máquinas e equipamentos), à inovação, 
à estrutura produtiva, às condições de concorrência e regulação e a uma série de 
outros fatores. Não parece haver, contudo, uma sistematização desses fatores, seja 
para explicar o desempenho recente da produtividade da economia brasileira, seja 
para propor maneiras de fazê-la crescer mais aceleradamente no futuro. Além disso, 
há uma reduzida produção bibliográfica recente sobre a importância relativa desses 
fatores para a economia brasileira. De uma forma, geral, as análises são manifesta-
das verbalmente em eventos públicos, por exemplo, e não chegam, propriamente, 
a sugerir a precedência de um fator sobre o outro ou a amparar prescrições que 
eventualmente derivariam desses diagnósticos.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) vem investigando a im-
portância relativa desses fatores e as circunstâncias em que cada um deles é mais 
efetivo para promover ganhos de produtividade. Ainda que não seja capaz, por si,  
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de superar conflitos distributivos tradicionalmente associados à formulação de po-
líticas públicas, esse esforço poderá contribuir para a calibração das ações voltadas 
para a promoção dos ganhos de produtividade. Esses trabalhos – que se apoiam 
fundamentalmente em análises estatísticas, muitas vezes usando dados individualiza-
dos sobre empresas – podem ser complementados por um mapeamento qualitativo 
das diferentes opiniões acerca da evolução da produtividade na economia brasileira.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é sistematizar os consensos e dissensos 
existentes no debate sobre a evolução da produtividade no Brasil e sobre os obstáculos 
que têm limitado seu crescimento nos últimos anos. Do ponto de vista metodológico, 
o trabalho apoia-se na coleta e sistematização de referências bibliográficas e em um 
conjunto de entrevistas semiestruturadas envolvendo um total de dez especialistas no 
assunto. As referências analisadas tratam, em particular, da relação entre produtividade 
e crescimento econômico e dos fatores associados aos ganhos de produtividade. Com 
as entrevistas, pretendeu-se identificar, em um amplo espectro de filiações teóricas, 
os pontos de convergência e divergência entre os especialistas sobre o tema, mas não 
se buscou tabular resultados de forma quantitativa nem atribuir opiniões específicas 
aos entrevistados. O trabalho está estruturando em mais quatro seções além desta 
introdução. Na seção 2, analisam-se algumas referências que discutem a relação entre 
essa variável e o crescimento econômico. Ainda nessa seção, discutem-se os principais 
fatores determinantes da produtividade e descrevem-se suas possíveis implicações 
para a formulação de políticas públicas voltadas para a promoção de ganhos de 
produtividade. Em seguida, na terceira seção, discute-se o aparente consenso sobre 
as reduzidas taxas de crescimento da produtividade no Brasil no período recente. 
Eventuais contestações a esse diagnóstico mais frequente são também apresentadas 
na seção 3. A análise dos fatores que têm limitado o crescimento da produtividade 
é o objeto da quarta seção, que se apoia amplamente nas opiniões colhidas ao longo 
das entrevistas conduzidas para a elaboração deste texto. A importância relativa desses 
fatores está longe de formar um consenso. O dissenso persiste, também, quando se 
discutem as proposições de políticas públicas que poderiam eventualmente contribuir 
para a elevação dos níveis de produtividade da economia brasileira. Neste trabalho, 
não se pretende, naturalmente, apontar uma visão como superior à outra, mas apenas 
identificar as prescrições diferentes – e por vezes contraditórias entre si – sobre como 
ampliar a produtividade no Brasil. Finalmente, na quinta seção, apresentam-se as 
considerações finais do trabalho.

2 FUNDAMENTOS

O objetivo desta seção é reunir os fundamentos teóricos que amparam a discussão 
sobre a evolução da produtividade no Brasil e sobre os obstáculos que têm limi-
tado seu crescimento nos últimos anos. Na subseção 2.1, analisa-se relação entre 
produtividade e crescimento econômico. Na subseção seguinte, sistematizam-se os 
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principais fatores associados a essa variável mencionados na produção teórica sobre 
o tema e descrevem-se suas possíveis implicações de políticas públicas voltadas para 
a promoção de ganhos de produtividade.

2.1 Produtividade e crescimento econômico

A produtividade pode ser genericamente definida como a relação entre os resultados 
alcançados e os esforços empreendidos para chegar até eles. Assim, os indicadores 
de produtividade procuram medir a eficiência com que os agentes econômicos 
convertem insumos em produtos e serviços finais. Nos termos usados por Syver-
son (2011, p. 329), “simply put, productivity is efficiency in production: how much 
output is obtained from a given set of inputs. As such, it is typically expressed as an 
output–input ratio”. Embora o conceito seja intuitivo, há uma enorme variedade 
de formas de medir a produtividade, e tanto medidas de produtividade total como 
medidas de produtividade parcial podem ser usadas. Na prática, porém, a maioria 
dos trabalhos sobre o tema usa medidas de produtividade total dos fatores (PTF) 
e de produtividade do trabalho. Essa última destaca-se no conjunto das medidas 
de produtividade parcial como a mais amplamente empregada, embora análises 
sobre economia agrícola também utilizem bastante frequentemente medidas de 
produtividade por unidade de área.1

Em particular, a associação entre o crescimento da produtividade do trabalho 
e o crescimento do produto interno bruto (PIB) pode ser explicitada de diversas 
maneiras (ver, por exemplo, Bonelli, 2014). Uma maneira simples de explicitar essa 
relação é usar a identidade algébrica                      , onde PO é o pessoal ocupado. 
A manipulação algébrica dessa identidade permite concluir que a taxa de cresci-
mento do PIB corresponde à soma das taxas de crescimento da produtividade do 
trabalho e da taxa de crescimento do pessoal ocupado:

PIB = PIB
PO

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ PO (1)

Na equação acima, a barra superior indica a taxa de crescimento da variá-
vel correspondente.

Bonelli (2014) usa uma decomposição mais detalhada da taxa de crescimento do PIB:

PIB = PIB
PO

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ PO
PEA

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ PEA
PIA

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ PIA (2)

1. Cavalcante e De Negri (2014) apresentam uma breve revisão sobre indicadores de produtividade.

PIB = PIB
PO

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
PO
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Nessa expressão, procura-se resumir as mudanças demográficas no último 
termo da equação, que corresponde à taxa de crescimento da população em idade 
ativa (PIA). A relação          corresponde ao complemento da taxa de desemprego 
(ou à taxa de ocupação) e a relação 

          
corresponde à taxa de participação.

Elaborações dessa natureza têm sido amplamente utilizadas para analisar o 
caso brasileiro e para justificar aquilo que Bonelli (2014) chama de “imperativo 
da produtividade”. Como a taxa de ocupação não pode crescer indefinidamente 
e não se espera um crescimento significativo da taxa de participação e da PIA nos 
próximos anos, conclui-se que o crescimento PIB do país ao longo das próximas 
décadas dependerá fortemente do primeiro termo do lado direito da equação, que 
corresponde ao crescimento da produtividade do trabalho.

Essas equações são identidades algébricas e, portanto, não são, em si, objeto de 
controvérsia. Contudo, não se pode estabelecer, com base nelas, nenhuma relação 
de causalidade. Por exibirem o PIB do lado esquerdo, as equações podem causar 
a impressão de que o crescimento do PIB seria uma consequência do crescimento 
da produtividade e da população ocupada. Contudo, não há impedimentos para 
que a equação 1 seja reescrita conforme se indica a seguir:

PIB
PO

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= PIB − PO (3)

Da forma como está escrita, a equação 3 parece sugerir que o crescimento da 
produtividade do trabalho seria uma consequência do crescimento do PIB e do 
crescimento da população ocupada. Fica claro, portanto, que, ao se construírem essas 
identidades, não se estabelecem, a priori, relações de causalidade entre as variáveis.

Esse é um tema controverso e, de certa forma, estabelece uma clivagem entre 
as abordagens ortodoxas e heterodoxas. Enquanto no primeiro caso o crescimento 
do PIB seria uma consequência do crescimento da produtividade, abordagens 
mais heterodoxas tendem a enxergar o crescimento do PIB como um requisito 
para o crescimento da produtividade. Visões amparadas na formulação original 
de Solow (1956) sugerem que seria a PTF “exógena” a responsável pela expansão 
do produto. Por sua vez, as visões amparadas nas formulações de viés kaldoriano 
frequentemente utilizam a chamada Lei de Verdoorn, de acordo com a qual a taxa 
de crescimento da produtividade do trabalho é uma função da taxa de crescimento 
do produto (Verdoorn, 1949; Kaldor, 1966). A lógica essencial subjacente à Lei 
de Verdoorn é que o crescimento do produto possibilita ganhos de escala que, por 
sua vez, favorecem o aumento dos níveis de produtividade.

PO
PEA

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ PEA

PIA
⎛
⎝⎜

⎞
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2.2 Fatores relacionados à produtividade

O debate sobre os fatores relacionados aos níveis de produtividade alcança dis-
ciplinas como macroeconomia, organização industrial, economia do trabalho e 
economia do comércio. Além disso, as discussões sobre o tema não estão limitadas 
à economia, uma vez que administradores e engenheiros, por exemplo, podem 
dedicar uma atenção especial aos níveis de produtividade de uma empresa e às 
formas de elevá-los.

Em que pese o caráter visivelmente multidisciplinar desse debate, identificam-
-se, de uma forma geral, fatores que incluem as condições de infraestrutura, a qua-
lificação da mão de obra, o capital físico (máquinas e equipamentos), a inovação, 
a estrutura produtiva e as condições de concorrência e regulação, por exemplo, 
como fatores determinantes de maiores níveis de produtividade. Frequentemente 
esses fatores influenciam-se uns aos outros e qualquer segmentação é, de alguma 
forma, discricionária. Além disso, a forma de classificação desses fatores depende 
do nível de análise. Ao se analisar a produtividade de uma empresa ou de uma 
unidade de produção, pode-se distinguir fatores internos (isto é, aqueles sobre os 
quais a empresa ou a unidade de produção detém algum poder de decisão) e ex-
ternos (fatores que estão fora do controle da empresa ou da unidade de produção). 
Em outros casos, o foco recai sobre os níveis agregados de produtividade e alguns 
aspectos negligenciados (ou pelo menos considerados menos relevantes) na análise 
de empresas ou de unidades de produção podem tornar-se centrais nas discussões. 
O exemplo mais evidente é a estrutura produtiva, que, embora afetando os níveis 
agregados de produtividade, não está diretamente relacionada com a produtividade 
de empresas ou unidades de produção individualmente.

Ao analisar os fatores associados à produtividade de empresas ou de unidades 
de produção, Syverson (2011) segmenta, com base em uma revisão bibliográfica, os 
elementos que têm relação com as práticas de produção (e que estão, pelo menos 
teoricamente, sob controle direto das empresas) daqueles que formam o ambiente 
operacional externo dos produtores. No primeiro conjunto, que Syverson (2011) 
intitula “productivity and the plant or firm”, incluem-se os seguintes aspectos lis-
tados a seguir.

•	 Práticas gerenciais / talento dos gestores: a razão pela qual os métodos de 
gestão ajudam a explicar diferenciais de produtividade pode advir do talento 
dos gestores ou da qualidade das práticas que adotam. Syverson (2011) 
argumenta que os gestores são os maestros de uma orquestra de insumos e 
uma coordenação inadequada de capital, trabalho e insumos intermediários 
pode, naturalmente, reduzir os níveis de produtividade. Como não são 
consideradas um fator de produção na maioria das funções de produção, 
as práticas gerenciais acabam incorporadas às medidas de produtividade.
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•	 Qualificação da mão de obra e qualidade dos bens de capital: analogamen-
te às práticas gerenciais, a qualificação da mão de obra e qualidade dos 
bens de capital frequentemente estão ausentes das funções de produção 
e acabam sendo refletidas nos indicadores de produtividade.2

•	 Tecnologia da informação e pesquisa e desenvolvimento (P&D): esses 
são fatores tradicionalmente citados como fontes de aumento de produ-
tividade, ainda que os canais de transmissão sejam objeto de discussões.

•	 Learning by doing: trata-se, aqui, do aprendizado acumulado que pode 
contribuir para a elevação dos níveis de produtividade.

•	 Inovação de produto: inovações que permitem melhorar a qualidade dos 
produtos não necessariamente aumentam a quantidade (em unidades 
físicas) vendida, mas podem contribuir para maiores preços e margens de 
lucro, afetando positivamente os indicadores monetários de produtividade.

•	 Decisões relativas à estrutura de empresa: argumenta-se, nesse caso, que as 
formas de integração de diferentes unidades de produção em uma mesma 
empresa ou em um grupo econômico podem afetar os níveis de produtividade.

Os aspectos ligados ao ambiente operacional externo dos produtores, embora 
não afetem diretamente os níveis de produtividade, podem afetar a propensão dos 
produtores a recorrer aos fatores listados acima ou a probabilidade de sucesso de 
sua adoção. Os aspectos ligados ao ambiente operacional externo dos produtores 
listados por Syverson (2011) são:

•	 Transbordamentos: as práticas adotadas por um produtor podem afetar 
a produtividade de outras empresas. Essas externalidades são frequente-
mente discutidas no contexto das economias de aglomeração. Nas cadeias 
de produção, em particular, a baixa produtividade de um setor pode ter 
impactos negativos sobre a produtividade dos setores a jusante.

•	 Competição: a competição pode levar a um processo de seleção darwi-
niano (levando as empresas menos produtivas a sair do mercado); além 
disso, a competição externa pode criar incentivos para que as empresas 
domésticas elevem seus níveis de produtividade.

•	 Desregulamentação e regulação adequada: o autor argumenta que mer-
cados mal regulados criam incentivos para a redução da produtividade.

•	 Mercados de insumos flexíveis: nesse caso, argumenta-se que maiores 
níveis de competição entre os fornecedores beneficiam o produtor e 
contribuem para o aumento da produtividade.

2. Isso, é claro, quando se trata da PTF. No caso da produtividade do trabalho, a própria medida de capital (ausente da 
“função de produção” adotada, que considera apenas a mão de obra) influencia os níveis de produtividade.
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Nem todos os fatores citados por Syverson (2011) são consensuais no debate 
econômico. De fato, é possível encontrar, entre autores estruturalistas, argumentos 
segundo os quais a ampliação dos níveis de competição no curto prazo pode sacrificar 
a produtividade no longo prazo por sonegar às empresas nacionais a possibilidade 
de passarem por uma curva de aprendizado equivalente à de seus competidores 
externos. Em que pese sua vulnerabilidade a esse tipo de contestação, a tipolo-
gia proposta por Syverson (2011) tem o mérito de segmentar fatores internos e 
externos às empresas, ainda que, em alguns casos, a inclusão de um elemento no 
conjunto dos fatores internos ou externos seja discutível.3 Ao apontar os fatores 
que afetam a propensão dos produtores a adotar práticas voltadas para os ganhos 
de produtividade ou a probabilidade de sucesso da adoção dessas práticas, o autor 
move-se em direção à conexão existente entre políticas públicas e produtividade. 
Obviamente, esses fatores fornecem elementos para a formulação de políticas 
públicas com foco no aumento de produtividade.

Em uma análise semelhante, porém amparada em outra listagem de fatores, 
Banks (2012, p. 7) argumenta que “decisions that shape the productivity performance 
(and profitability) of enterprises are ultimately the responsibility of their managers”. Esse 
autor aponta dois determinantes – que chama de cruciais – do quanto as empresas 
contribuem para a produtividade: inovação e destruição criadora. Contudo, as 
decisões dos gestores e suas consequências são condicionadas pelos governos, seja 
em função de definição das regras sob as quais as empresas devem operar, seja pelos 
padrões de arrecadação e gastos públicos adotados em cada país. Nesse sentido, 
as políticas públicas que encorajem as empresas a reduzir custos e a inovar e que 
não impeçam as empresas com melhores desempenhos de prevalecerem sobre as 
de desempenho inferior podem, no seu entender, ser consideradas favoráveis à 
produtividade. Banks (2012) organiza as formas por meio das quais os governos 
influenciam a produtividade das empresas em três canais:

•	 incentivos, isto é, pressões externas para que as empresas busquem me-
lhores performances;

•	 capacitações, que correspondem aos recursos humanos e às instituições 
que permitem o acesso ao conhecimento necessário para melhorar o 
desempenho das empresas; e

•	 flexibilidade, isto é, a possibilidade de alterar procedimentos para buscar 
maiores níveis de produtividade.

3. A qualificação da mão de obra, por exemplo, está, em alguma medida, sob controle da empresa (que pode escolher 
os empregados que contrata ou investir em programas de capacitação). Entretanto, é claro que a oferta escassa de 
mão de obra qualificada (que é um fator exógeno à empresa) pode limitar suas possibilidades de controlar esse fator. 
Esse raciocínio aplica-se, de uma forma geral, a aspectos como desempenho dos fornecedores e qualidade dos insumos 
e matérias-primas.



548 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

Sharpe (2003), em um trabalho intitulado Why are Americans more productive 
than Canadians?, propõe três níveis de explicações para os diferenciais de produ-
tividade do trabalho entre os dois países: 

•	 estrutura setorial, ou, nos termos de Sharpe (2003, p. 25), “sectoral 
contributions to productivity growth and the impact of industry structure 
on aggregate productivity”.

•	 principais drivers do crescimento da produtividade (intensidade em 
capital, inovação tecnológica e capital humano); e

•	 o ambiente que influencia os drivers de produtividade, que inclui economias 
de escala e de escopo, tributação, políticas sociais,4 sindicalização e regulação.

Sharpe (2003) discute ainda o papel (ou o papel esperado) das políticas públi-
cas para incentivar o crescimento da produtividade. Em linha com os argumentos 
discutidos ao longo desta subseção, argumenta-se que vários drivers do crescimento 
da produtividade podem ser afetados por políticas públicas.

Alguns autores focam diretamente nas proposições de políticas públicas sem 
uma análise prévia dos fatores que concorrem para a elevação da produtividade. Na 
prática, esses fatores estão implícitos nas análises e são estruturados para orientar 
os governos a formular políticas de aumento de produtividade. Abramovsky et 
al. (2005), por exemplo, propõem que as políticas voltadas para a elevação da 
produtividade estruturam-se com base em cinco drivers: i) ciência e inovação; 
ii) investimento; iii) empreendimentos (que é o nome que os autores atribuem à 
facilidade para a criação de novos negócios); iv) competências; e v) competição.

As diversas tipologias mencionadas nesta subseção permitem a segmentação 
dos fatores relacionados aos níveis médios de produtividade de uma economia em 
três níveis, que são indicados a seguir.

•	 Nível empresarial (relacionado com características das empresas que 
afetam seus níveis de produtividade). Nesse nível, incluem-se aspectos 
como as práticas gerenciais, a inovação tecnológica, a qualificação da 
mão de obra, a qualidade dos bens de capital utilizados na produção e 
a intensidade em capital.5

4. It has been suggested that social policies may account for the lower level of Canadian labour productivity as such 
policies may dampen the pace of reallocation of resources from declining to expanding regions and industries. But the 
evidence, as in the case of tax policy, is weak. Again social programs largely affect labour supply behaviour, not output 
per hour. The even more generous social programs in Europe have not prevented many European countries from achieving 
high productivity levels, in certain cases even superior to US levels (Sharpe, 2003, p. 31).
5. Em geral, a intensidade em capital não afeta a PTF porque já está incluída na função de produção utilizada para 
estimar a produtividade. Porém, a intensidade em capital tem impacto direto na produtividade do trabalho.
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•	 Nível estrutural (relacionado com a estrutura produtiva), uma vez que uma 
maior concentração da atividade econômica em setores mais produtivos 
está associada, ceteris paribus, a maiores níveis médios de produtividade. 
Nesse nível, incluem-se os transbordamentos observados nas cadeias de 
produção e o acesso a insumos de melhor qualidade.

•	 Nível sistêmico (relacionado com a infraestrutura que influencia os de-
mais níveis). Nesse nível, incluem-se tamanho do mercado (que define 
as possibilidades de obtenção de economias de escala e escopo), infraes-
trutura física e de telecomunicações, sistema tributário, políticas sociais, 
níveis de sindicalização, ambiente de negócios, competição e regulação.

Essa classificação corresponde a uma adaptação da tipologia proposta por 
Sharpe (2003), que, no entanto, não emprega os termos “estrutural”, “empresarial” 
e “sistêmico”. Esses termos – empregados em um sentido análogo, mas não idêntico 
ao adotado neste trabalho – foram empregados por Ferraz, Kupfer e Haguenauer 
(1996) para descrever os componentes da competitividade da economia brasileira. 
Conforme se pode observar, essa tipologia replica a segmentação em fatores micro 
e macro, mas acrescenta um nível intermediário relativo à estrutura produtiva.

3 REDUZIDO CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE NO BRASIL:  
O CONSENSO APARENTE

Em face da enorme variedade de formas de medir a produtividade, sua trajetória 
pode ser, em certas circunstâncias, objeto de controvérsias. Isso pode ocorrer quan-
do, por exemplo, a evolução da produtividade do trabalho descola-se da trajetória 
seguida pela PTF ou quando as séries históricas são obtidas com base em diferentes 
deflatores. Contudo, no caso brasileiro no período recente, Cavalcante e De Ne-
gri (2014) sugerem um aparente consenso quanto ao crescimento estável, porém 
reduzido (da ordem de 1% ao ano quanto aferida com base no valor adicionado e 
no pessoal ocupado), da produtividade do trabalho nas décadas de 1990 e 2000.6 
Da mesma forma, ao tabularem resultados publicados no livro Produtividade no 
Brasil: desempenho e determinantes (De Negri e Cavalcante, 2014a), esses autores 
concluem que a produtividade tem crescido pouco no Brasil ao longo das últimas 
décadas, ainda que a variedade de indicadores e as diferentes possibilidades de 
segmentação dos períodos de análise possam motivar eventuais contestações a esse 
consenso aparente (De Negri e Cavalcante, 2014b). A percepção sobre o reduzido 

6. Há, naturalmente, variações setoriais significativas. Cavalcante e De Negri (2014) discutem essas variações e registram 
que, de forma geral, ao longo da década de 2000, a agropecuária e a indústria extrativa apresentaram desempenhos 
superiores. No caso específico do setor agropecuário, os processos de mecanização, a adoção de práticas gerenciais 
mais modernas e a inovação parecem explicar seu desempenho diferenciado. Porém, a tendência é de ganhos setoriais 
menores no futuro, uma vez que, ao se partir de um patamar razoavelmente elevado, há menos espaço para a expansão 
da produtividade.
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crescimento da produtividade no Brasil é também compartilhada por autores cujo 
foco da análise não costuma ser essa variável. Esse é o caso de Kupfer (2014), que 
menciona “o lento crescimento da produtividade exibido pela economia brasileira 
nos últimos anos”.

Há, entretanto, discussões sobre as relações de causalidade entre o cresci-
mento da produtividade do trabalho e o crescimento do PIB, nos termos discu-
tidos na subseção 2.1. Nesse sentido, alguns autores, ainda que reconheçam o 
baixo crescimento da produtividade, atribuem essa trajetória ao reduzido cres-
cimento do PIB. Bielschowsky (2014) argumenta que a mão de obra aumenta 
sua produtividade porque opera com uma maior disponibilidade de máquinas 
e equipamentos, com novas safras tecnológicas de máquinas e/ou com mais 
infraestrutura de suporte às atividades que desempenha. Embora registre que 
as relações de causalidade são definidas de acordo com “o gosto de cada autor”, 
sua análise sugere uma sequência que começa no crescimento do PIB, passa pelo 
investimento e termina com o crescimento da produtividade. Dessa forma, para 
esse autor, não haveria “nada de novo no reino da produtividade”, uma vez que 
esse indicador cresceria (e cairia) pari passu com o PIB e com a formação bruta 
de capital fixo. Para sustentar essa proposição, Bielschowsky (2014) tabulou 
dados divulgados por outros autores sobre essas variáveis e argumentou que as 
taxas de crescimento do PIB manteriam uma relação razoavelmente constante 
com as taxas de crescimento da produtividade em períodos predeterminados 
(1950-1980, 1981-1993, 1994-2003 e 2004-2013). Ainda assim, nos intervalos 
propostos por Bielschowsky (2014), observa-se uma tendência decrescente da 
relação entre as taxas de crescimento do PIB e as taxas de crescimento da pro-
dutividade do trabalho a partir da década de 1990. Essa relação (calculada com 
base nos dados tabulados por esse autor) caem de cerca de 3,5, naquela década, 
para cerca de 2,0 na década de 2000.

Em resumo, os argumentos aqui apresentados sugerem que, ainda que haja 
eventuais contestações, há um razoável consenso quanto ao reduzido crescimento 
da produtividade no Brasil ao longo das últimas décadas.

4 OS LIMITANTES DO CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE NO BRASIL:  
O DISSENSO OCULTO

O consenso apontado na seção anterior quanto às reduzidas taxas de crescimento 
da produtividade no período recente é menos evidente quando se discutem as ra-
zões que explicariam esse desempenho. A percepção quanto a eventuais dissensos 
apoia-se em um conjunto de referências bibliográficas (nas quais os dissensos são 
frequentemente apresentados de forma implícita) e nas visões colhidas ao longo 
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das entrevistas conduzidas para a elaboração deste texto (nas quais os dissensos 
são colocados de forma mais explícita). Ao longo desta seção, discutem-se, com 
base na tipologia proposta na seção 2, os fatores relacionados aos níveis médios 
de produtividade da economia brasileira, buscando explicitar eventuais consensos 
e dissensos.

Os dissensos fundamentais remetem ao debate sobre a causalidade apre-
sentado na subseção 2.1. É claro que se se considera o crescimento do PIB 
como um requisito para o crescimento da produtividade – visão tipicamente 
associada à heterodoxia –, o foco da análise recai, antes de qualquer coisa, sobre 
o estímulo ao crescimento do PIB. No limite, uma visão dessa natureza não vê 
na produtividade uma variável particularmente relevante: trata-se, nesse caso, 
de uma variável síntese plenamente endógena. No entanto, se se assume que 
crescimento do PIB é uma consequência do crescimento da produtividade, essa 
última variável é tratada como exógena – ou, pelo menos, dependente de uma 
série de fatores exógenos – e o crescimento econômico de longo prazo nada mais 
é do que uma consequência dos ganhos de produtividade acumulados.

Apesar dessa clivagem, na prática, é muito difícil que não se reconheça uma 
espécie de via de mão dupla. Se, por um lado, mesmo em visões que seriam mais 
facilmente rotuladas como ortodoxas reconhece-se que os ganhos de escala decor-
rentes do crescimento do PIB podem motivar o crescimento da produtividade, 
por outro, naquelas mais facilmente rotuladas como heterodoxas, não se deixa 
de admitir que não se pode expandir a demanda indefinidamente sem expandir a 
oferta. Assim, de uma forma geral, prevalece uma visão dinâmica: o crescimento 
da produção pode levar ao crescimento da produtividade, mas há um limite a 
partir do qual é preciso expandir a oferta e elevar a produtividade por meio do 
manejo de outros fatores que a influenciam. Esses fatores são o objeto desta seção.  
Para segmentá-los de forma estruturada, utilizou-se a tipologia proposta na 
subseção 2.2 com algumas adaptações para o caso do Brasil. Nesse sentido, 
alguns fatores mencionados anteriormente podem aparecer desmembrados ou 
amalgamados na análise subsequente.

4.1 Nível empresarial

O nível empresarial reúne os fatores relacionados com características das empresas 
que afetam seus níveis de produtividade. Nesse nível, incluem-se aspectos como as 
práticas gerenciais, a inovação tecnológica, a qualificação da mão de obra e os bens 
de capital empregados na produção. Cada um desses fatores é discutido a seguir.
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4.1.1 Práticas gerenciais

Conforme se ressaltou na subseção 2.2, as práticas gerenciais determinam, em 
última análise, de que forma os fatores de produção e os insumos intermediários 
são combinados em uma unidade de produção. Naturalmente, uma combinação 
mais adequada de fatores de produção pode aumentar a produtividade; no sentido 
inverso, escolhas inadequadas podem resultar em perda de eficiência. Contudo, 
uma vez que não são, na maioria das vezes, inseridas nas funções de produção, as 
práticas de gestão aparecem como uma espécie de resíduo que acaba sendo captu-
rado nos indicadores de produtividade.

Há recorrentes evidências de que as práticas de gestão adotadas no Brasil 
são muitas vezes obsoletas e ineficientes. Porém, é claro que, dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação trabalhista ou ambiental, por exemplo, as práticas 
de gestão são escolhidas pelas próprias empresas e que a escolha das práticas mais 
adequadas tende a ampliar a rentabilidade da empresa. Por que, então, as empresas 
não adotam práticas gerenciais capazes de maximizar seus níveis de produtividade?

Há um conjunto de explicações que, em geral, tendem a relacionar a adoção 
de práticas gerenciais menos eficientes a outros fatores citados ao longo desta seção. 
Assim, argumenta-se que a qualidade da mão de obra e dos bens de capital usados 
no país limitam as possibilidades de se adotarem arranjos gerenciais mais modernos 
e eficientes. Nesse caso, parece haver um razoável consenso quanto à necessidade 
de se ampliarem os níveis de qualificação da mão de obra e a qualidade dos bens 
de capital usados pelas empresas no Brasil.

Mencionam-se também aspectos culturais: haveria, segundo alguns especia-
listas, uma propensão a se evitarem eventuais conflitos decorrentes da explicita-
ção de desempenhos inferiores dos funcionários. Essa “cordialidade” limitaria as 
possibilidades de adoção de práticas gerenciais com foco explícito em ganhos de 
produtividade. Por sua vez, a legislação trabalhista e as práticas sindicais tendem, 
em vários casos, a rejeitar a adoção de níveis diferenciados de remuneração em 
função da produtividade de cada funcionário. Além disso, o reduzido contato dos 
empresários e gestores brasileiros com práticas adotadas fora do país pode explicar, 
em alguns casos, a obsolescência dos métodos de gestão adotados. Esse isolamento 
seria, portanto, uma razão adicional que limitaria a adoção de práticas gerenciais 
mais modernas. No limite, apontam-se, em alguns casos, os baixos níveis de com-
petição (seja com produtos importados, seja entre empresas domésticas) como uma 
possível razão para certa acomodação que limitaria a adoção de práticas gerenciais 
mais eficientes. Os aspectos mencionados neste parágrafo – opostamente àqueles 
citados no parágrafo precedente – não formam um consenso tão claro, conforme 
se pode observar no restante desta seção.
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4.1.2 Inovação

Embora a associação entre inovação e produtividade seja recorrentemente reafir-
mada na literatura específica sobre o tema, a natureza e a importância atribuída 
a esse fator nem sempre são consensuais. Nesse caso, porém, as diferenças não 
parecem refletir a filiação ortodoxa ou heterodoxa dos especialistas. Alguns auto-
res tipicamente associados à visão ortodoxa tendem a ver a inovação como uma 
variável exógena (“maná do céu”) ou como uma variável incorporada aos bens de 
capital. Da mesma forma, outros autores (ortodoxos ou heterodoxos) enfatizam a 
importância da inovação incremental e da difusão tecnológica para aumentar os 
níveis de produtividade da economia brasileira. Em todo o espectro ideológico, é 
possível ouvir argumentos como “é melhor se aproximar da fronteira do que tentar 
movê-la” (colhida durante as entrevistas) e

hoje [...], é razoável esperar que o efeito tecnologia, que foi de longe o principal ve-
tor do crescimento da produtividade de então (i.e., na década de 1990), mas que se 
caracteriza por ser do tipo ‘de uma vez por todas’, não revele a mesma importância, 
haja vista a grande parcela de insumos especializados e de bens de capital que já são 
correntemente importados (Kupfer, 2014).

Essa visão, porém, não é consensual entre todos os entrevistados. Em alguns 
casos, argumenta-se que se subestima o papel da tecnologia porque, de um lado, 
os heterodoxos veriam na mudança estrutural o caminho para a ampliação dos 
níveis de inovação das economias em desenvolvimento e, de outro, as abordagens 
mais ortodoxas veriam o desenvolvimento tecnológico como um mero spin-off 
de políticas de abertura comercial e de incentivo à competição. Porém, é possível 
identificar também pesquisadores que defendem que o país deveria dominar, 
controlar e produzir novos arranjos tecnológicos para obter ganhos significativos 
de produtividade. Nesses casos, entende-se que a diversificação produtiva (com a 
incorporação de setores mais intensivos em tecnologia) e a internacionalização seriam 
formas de promover ganhos significativos de produtividade na economia brasileira.

4.1.2 Qualificação de mão de obra

Conforme se indicou na seção 2.2, embora incluída no nível empresarial, a qua-
lificação da mão de obra é fortemente influenciada por fatores exógenos à firma. 
Isso ocorre porque, embora as decisões de contratação, demissão ou treinamento 
de mão de obra sejam da empresa, a oferta de trabalhadores com maiores níveis de 
qualificação obviamente não depende dela. No conjunto dos fatores associados aos 
ganhos de produtividade, esse é o fator seguramente mais consensual. Isso ocorre, 
possivelmente, porque propostas em favor da qualificação da mão de obra têm, 
genericamente, um valor intrínseco (em função de sua associação com a educação). 
Assim, a necessidade de investimentos em educação no nível fundamental e no 
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ensino médio e profissionalizante é frequentemente enfatizada como uma forma 
de ampliar os níveis de produtividade.

Em algumas entrevistas, mencionou-se que a qualificação de mão de obra 
não chegou a ser um obstáculo ao crescimento da produtividade no passado 
(quando a ampliação do estoque de capital e as mudanças estruturais motivaram 
ganhos significativos de produtividade), mas que, ao longo dos últimos anos, essa 
questão passou a ser uma limitação relevante. Entretanto, para além da proposição 
difusa em favor da educação em todos os níveis, as prescrições nem sempre são 
mencionadas ou formam um consenso.O papel do treinamento da mão de obra 
dentro da empresa e, principalmente, as razões pelas quais elas não realizam maio-
res investimentos nessa direção são objetos de um dissenso importante. Muitos 
economistas argumentam (e isso também foi mencionado nas entrevistas) que a 
alta rotatividade da mão de obra não produz incentivos para que as empresas in-
vistam na qualificação de seu capital humano. Porém, quando se trata de analisar 
as razões para a elevada rotatividade, o papel da legislação trabalhista emerge como 
principal ponto de dissenso.

4.1.4 Estoque de capital e investimentos

O estoque de capital e os investimentos afetam a produtividade de diversas ma-
neiras. Naturalmente, a elevação do estoque de capital por trabalhador tem uma 
relação estreita com os níveis de produtividade do trabalho. Com efeito, conforme 
registrado por Cavalcante (2015) com base em um painel de dados referente a 81 
países no período entre 2005 e 2011, há uma forte correlação entre o logaritmo 
do estoque de capital por trabalhador e o logaritmo da produtividade do trabalho. 
Além disso, a qualidade dos bens de capital frequentemente está ausente das funções 
de produção e acaba sendo refletida nos indicadores de produtividade.

No Brasil, argumenta-se que não somente o estoque de capital por trabalhador 
é muito baixo, mas também que as máquinas e os equipamentos usados na produ-
ção são, em muitos casos, obsoletos. De fato, os dados tabulados por Cavalcante 
(2015) indicam que, em relação aos países desenvolvidos, o Brasil mantém níveis 
reduzidos de estoque de capital por trabalhador. Em face da forte correlação entre 
essa variável e a produtividade do trabalho, pode-se afirmar que os baixos níveis de 
estoque de capital por trabalhador explicam uma parcela significativa dos diferen-
ciais de produtividade do trabalho entre o Brasil e os países mais avançados. Além 
disso, há vários indícios de que o investimento em capital físico por trabalhador 
no Brasil é, hoje em dia, muito menor do que foi no passado. A obsolescência das 
máquinas e equipamentos empregados na produção no país pode ajudar a expli-
car, também, seus reduzidos níveis de produtividade do trabalho. Nesse sentido, 
a necessidade de ampliação da taxa de investimento para sustentar o crescimento 
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do PIB e/ou da produtividade na economia brasileira é praticamente um consenso 
entre os economistas.

As baixas taxas de investimento no Brasil vêm dando espaço a muitas es-
peculações, em um debate fragmentado e pouco sistematizado. De modo geral, 
analistas de distintas vertentes teóricas não se mostram surpresos com as taxas 
reduzidas. Os de linhagem keynesiana apontam como fatores negativos o cresci-
mento do PIB pouco estimulante, os reduzidos investimentos do setor público, as 
taxas de juros elevadas e, no caso das atividades manufatureiras, também as taxas 
de câmbio apreciadas e a concorrência asiática. Os que preferem a abordagem das 
falhas de governo apontam para a existência de uma institucionalidade pouco en-
corajadora a investimentos privados (aí incluídos problemas no marco regulatório 
das atividades de infraestrutura), para a baixa poupança doméstica e para a gestão 
dos investimentos do setor público (que concorre para explicar as baixas taxas de 
poupança). Assim, embora haja um consenso quanto à importância da elevação 
do estoque de capital e do aumento do investimento para que se obtenham ganhos 
de produtividade, não parece haver convergência de opiniões quanto às formas 
de se alcançá-la.

4.2 Nível estrutural

Esse nível de análise está relacionado com a estrutura produtiva. A premissa fun-
damental é que uma maior concentração da atividade econômica em setores mais 
produtivos está associada a maiores níveis médios de produtividade. Nos termos 
de Squeff e De Negri (2014, p. 249):

É relativamente consensual na literatura que o processo de desenvolvimento eco-
nômico envolve, ou historicamente envolveu, mudanças na estrutura produtiva dos 
países, caracterizadas pela migração de trabalhadores de setores menos produtivos 
para setores mais produtivos. Esse movimento, por sua vez, impulsiona o crescimento 
da produtividade agregada na economia. 

De acordo com dados de Miguez e Moraes (2014), o Brasil tinha, em 1995, 
uma produtividade do trabalho 8,6 vezes maior do que a da China, que, na ocasião, 
era o país menos produtivo na amostra formada por quarenta países, e chegou a 
2009 com um nível de produtividade apenas três vezes maior (tabela 1).
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TABELA 1:
Diferenciais de produtividade do trabalho no Brasil em comparação com os países 
mais e menos produtivos por macrossetores (1995, 2000, 2005 e 2009)

Macrossetor
Brasil/país menos produtivo País mais produtivo/Brasil

1995 2000 2005 2009 1995 2000 2005 2009

Agropecuária 5,0 5,4 4,8 4,5 16,4 21,0 24,8 21,7

Indústria extrativa 9,2 4,7 3,0 2,3 6,2 5,9 3,6 3,9

Indústria de transformação 5,4 4,2 2,9 2,1 4,7 4,9 7,4 9,0

Fornecimento de eletricidade, gás e água 8,6 6,0 3,1 2,9 5,2 5,0 4,9 4,6

Construção 6,9 5,9 3,2 2,3 5,7 6,2 6,8 6,5

Serviços 7,9 5,7 4,0 2,9 5,6 5,9 6,5 6,4

Total 8,6 6,4 4,2 3,0 6,6 6,6 7,3 7,1

Fonte: Miguez e Moraes (2014). 

Os dados da tabela 1 evidenciam também que a perda de produtividade em 
relação à fronteira é generalizada em todos os setores, mesmo naqueles que têm 
apresentado um crescimento relevante da produtividade no período recente, como 
é o caso da agropecuária. As poucas exceções ao distanciamento da fronteira são a 
indústria extrativa e os serviços industriais de utilidade pública – fornecimento de 
eletricidade, gás, água etc. Além disso, fica patente que a indústria de transformação 
tem tido o pior desempenho entre todos os setores no período recente: ela foi, de 
fato, quem mais perdeu produtividade relativa em relação à fronteira que, atualmente, 
é nove vezes mais produtiva que a indústria brasileira, contra 4,7 vezes em 1995.

Esse argumento é convergente com as conclusões de Squeff e De Negri (2014, 
p. 277) reproduzidas a seguir:

Em síntese, a produtividade da economia brasileira cresceu pouco não porque au-
mentou a participação de setores pouco produtivos na estrutura produtiva, mas sim 
porque a produtividade dentro dos setores econômicos cresceu pouco. Depreende-
-se, portanto, que o baixo crescimento da produtividade da economia brasileira, no 
período recente, está associado a outros fenômenos que não à mudança estrutural 
ocorrida. Isso não quer dizer, contudo, que a estrutura produtiva não importe do 
ponto de vista de eficiência e de crescimento econômico; ao contrário. Isto significa 
apenas que não foi essa mudança estrutural a responsável pelo baixo crescimento da 
produtividade. As causas para o baixo dinamismo da economia brasileira vão muito 
além da simples dicotomia indústria versus serviços.

Possivelmente em decorrência de conclusões dessa natureza, o nível estrutural 
não foi mencionado com frequência nas entrevistas para a elaboração deste trabalho.
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4.3 Nível sistêmico

O nível sistêmico está associado a elementos que influenciam tanto os fatores 
incluídos no nível empresarial quanto a estrutura produtiva. No caso brasileiro, 
incluem-se, nesse nível, a infraestrutura, o ambiente de negócios, a regulação e 
a concorrência.

4.3.1 Infraestrutura

Há um conjunto de “canais de transmissão” por meio dos quais a infraestrutura 
afeta os níveis de produtividade. Alguns desses canais estão citados na lista a seguir.

•	 Transporte e logística, cujos custos representam, no Brasil, mais de 11% 
do PIB (Frischtak; Davies, 2015), ao passo que nos Estados Unidos, 
no Canadá e na Austrália, por exemplo, seriam da ordem de 8,5% do 
PIB. É evidente que os custos maiores contribuem para a redução da 
produtividade no Brasil.

•	 Mobilidade urbana, cuja precariedade gera um gasto desnecessário de 
energia dos trabalhadores, que tendem a chegar mais cansados ao traba-
lho. Além disso, problemas dessa natureza tendem a elevar os atrasos e o 
absenteísmo. Ainda que seja difícil mensurar esses impactos, esse aspecto 
visivelmente reduz a produtividade das empresas no país.

•	 Saneamento, que, ao comprometer a saúde do trabalhador e de sua 
família, aumenta o cansaço e o absenteísmo. Mais uma vez, a ausência 
de medidas diretas não quer dizer que não haja um impacto relevante 
sobre a produtividade.

•	 Preço, oferta e segurança no fornecimento de energia, que afetam a 
produtividade, especialmente no setor industrial.

•	 Telecomunicações, que afetam a produtividade especialmente dos seg-
mentos mais intensivos em tecnologia.

No conjunto dos fatores incluídos no nível sistêmico, a infraestrutura parece 
ser aquele que é mais consensual. Com efeito, conforme destacam Frischtak e 
Davies (2015, p. 26):

Nos últimos anos, formou-se um consenso no país de que há um déficit significativo 
de infraestrutura na medida em que os investimentos são insuficientes para compensar 
a depreciação dos ativos e responder a uma crescente demanda conforme se expande 
a renda per capita. E muitos atribuem a este déficit a baixa produtividade da econo-
mia, seus elevados custos e a perda de competitividade no mercado internacional.

Há, assim, um amplo consenso sobre a necessidade de se ampliarem os 
investimentos em infraestrutura, que alguns pesquisadores consideram um fator 
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mais importante do que a qualificação da mão de obra para a expansão dos níveis 
de produtividade da economia brasileira.

Contudo, as prescrições para melhorar a infraestrutura no país estão longe 
de formar um consenso. De um lado, visões mais heterodoxas atribuem um papel 
mais relevante aos investimentos do setor público, ainda que reconheçam a escassez 
de recursos e a necessidade de investimentos privados em infraestrutura. De outro 
lado, visões mais ortodoxas tendem a privilegiar concessões e sua correspondente 
regulação como a forma preferencial de equacionar os gargalos em infraestrutura 
do país.

4.3.2 Ambiente de negócios

O ambiente de negócios diz respeito aos entraves burocráticos que se colocam 
para os ganhos de produtividade. Dessa forma, o ambiente de negócios não deve 
ser confundido com os modelos de regulação. De certo modo, enquanto o pri-
meiro tem a ver com a forma como o jogo é jogado (isto é, o respeito às regras e 
a facilidade para abrir negócios, por exemplo), o segundo diz respeito às regras do 
jogo propriamente ditas. Isso explica porque o ambiente de negócios é um tema 
relativamente menos controverso do que os padrões de regulação.

No caso brasileiro, parece haver uma espécie de consenso difuso em favor 
da melhoria do ambiente de negócios, embora pesquisadores mais alinhados à 
tradição heterodoxa vejam o próprio conceito com alguma reserva. Ainda assim, 
menciona-se, com frequência, a necessidade de destravar o ambiente de negócios 
no país. O consenso pode ser considerado difuso porque, embora ninguém se 
declare favorável à burocracia e a uma estrutura tributária regressiva que penaliza 
a produção e inibe o investimento, esses entraves parecem favorecer, de alguma 
forma, os incumbentes (isto é, as empresas já estabelecidas) em detrimento de 
novos concorrentes. Dessa forma, esses entraves terminam limitando a competi-
ção e favorecendo a permanência no mercado de empresas com menores níveis 
de produtividade.

4.3.3 Regulação 

Conforme se mencionou anteriormente, os padrões de regulação estão associados 
às regras do jogo. São esses padrões que definem, por exemplo, os modelos de 
apropriação de lucros em concessões estatais, os modelos de relação entre o capital 
e o trabalho (estreitamente associados com a legislação trabalhista), as formas de 
proteção da propriedade intelectual e os próprios padrões de concorrência (discu-
tidos na subseção seguinte).

De uma forma geral, as visões mais ortodoxas tendem a ver nos padrões de 
regulação adotados no país um dos principais limitantes aos ganhos de produti-
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vidade. Essa percepção parece também convergir com aquela expressa por alguns 
pesquisadores mais heterodoxos. Entretanto, enquanto no primeiro caso propõe-se 
uma reformulação mais geral dos padrões de regulação com o estímulo às concessões 
privadas, a flexibilização da legislação trabalhista e a adoção de padrões rigorosos 
de proteção da propriedade intelectual, no segundo as propostas têm um caráter 
mais incremental e pontual. Assim, autores heterodoxos, por exemplo, rejeitam 
reformulações significativas de legislação trabalhista, embora reconheçam que há 
casos em que os padrões de relação entre o capital e o trabalho no Brasil não in-
centivam o trabalhador a obter ganhos de produtividade, inclusive porque limitam 
as possibilidades de se obterem remunerações diferenciadas.

4.3.4 Concorrência

Embora seja difícil estabelecer padrões internacionais de comparação dos níveis 
de competição, há evidências de que as empresas situadas em diferentes países 
podem enfrentar níveis distintos de exposição à competição. De uma forma geral, 
admite-se que reduzidos níveis de competição são um obstáculo aos ganhos de 
produtividade não apenas porque reduzem os estímulos para melhorar a eficiência 
mas também porque permitem a sobrevivência de empresas menos produtivas que 
reduzem o desempenho médio da economia. Por sua vez, uma exposição súbita à 
concorrência pode sacrificar, no longo prazo, os níveis de produtividade ao sufocar 
empresas nascentes de potencial mais elevado.

Naturalmente, autores de filiação mais liberal defendem que se ampliem os 
níveis de concorrência a que estão expostas as empresas no Brasil. De uma forma 
geral, argumentam em favor do aumento dos níveis de competição, embora fre-
quentemente condicionem essas ações à melhoria do ambiente de negócios para 
não levar a uma competição desigual com as empresas de fora do país. Esses autores 
enxergam, nesse caso, resistências tanto de entidades de representação laboral (em 
favor de uma possível preservação de empregos no país) como de entidades de 
representação empresarial (em favor da preservação de maiores margens internas 
de lucro).

Por seu turno, pesquisadores de filiação mais heterodoxa argumentam que a 
concorrência não constitui um obstáculo significativo aos ganhos de produtividade 
no país em função das grandes dimensões do mercado interno. Entretanto, trabalhos 
cujo foco são países cuja dimensão do mercado é semelhante à do Brasil (ainda 
que tenham populações bem menores) e que já equacionaram em grande medida 
os problemas associados ao nível empresarial (Austrália e Canadá) prescrevem a 
ampliação dos níveis de concorrência como uma das principais formas de ampliar 
seus níveis de produtividade (Banks, 2012; Sharpe, 2003).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, buscou-se sistematizar os consensos e dissensos sobre a 
evolução da produtividade no Brasil e sobre os obstáculos que têm limitado seu 
crescimento nos últimos anos. Do ponto de vista metodológico, o trabalho apoiou-
-se na coleta e sistematização de referências bibliográficas e em um conjunto de 
entrevistas semiestruturadas envolvendo um total de dez especialistas no assunto. 
Para amparar a discussão dos consensos e dissensos sobre o tema, analisou-se a 
relação entre produtividade e crescimento econômico. Com base na produção 
bibliográfica sobre o tema, segmentaram-se os fatores relacionados à produtividade 
média de uma economia em diferentes níveis, conforme sua relação mais ou menos 
imediata com a produtividade das empresas.

Reuniram-se argumentos que sugerem que, ainda que haja eventuais contes-
tações, há um razoável consenso quanto ao reduzido crescimento da produtividade 
no Brasil ao longo das últimas décadas. Os indicadores de produtividade agregada 
na economia brasileira – sejam relacionados com a PTF ou com a produtividade 
do trabalho – não crescem de forma sustentada desde, pelo menos, o fim da década 
de 1970. Na década de 2000, foi possível perceber uma tendência de crescimento 
até 2008, especialmente na produtividade total dos fatores (PTF). Todavia, esse 
crescimento foi muito tênue se observado o cenário de longo prazo, não tendo 
sido suficiente para reverter a forte queda dos anos 1980, e, além disso, não se 
sustentou depois da crise de 2008. Por sua vez, a produtividade do trabalho cresceu 
a uma taxa média anual da ordem de 1%. Esse cenário é ainda mais preocupante 
na indústria, onde alguns indicadores apontam até mesmo uma queda de produ-
tividade nos últimos anos.

No âmbito das visões mais ortodoxas, há um consenso quando à relevância do 
tema. Além disso, admite-se, de forma mais ou menos explícita, que o crescimento 
da produtividade é um requisito para o crescimento econômico. Por outro lado, para 
os autores que assumem que o crescimento da produtividade é uma consequência 
do crescimento do PIB, a produtividade é variável síntese que apenas decorre de 
outros movimentos da economia. Contudo, a análise das referências bibliográficas 
e as entrevistas realizadas durante a elaboração deste trabalho indicam que, de uma 
forma geral, prevalece uma visão dinâmica: o crescimento da produção pode levar 
ao crescimento da produtividade, mas há um limite a partir de quando é preciso 
expandir a oferta e elevar a produtividade por meio do manejo de outros fatores 
que a influenciam.

Esses fatores foram segmentados, neste trabalho, em três níveis: i) nível em-
presarial; ii) nível estrutural; e iii) nível sistêmico. De uma forma geral, os fatores 
associados ao nível empresarial que afetam a produtividade de forma mais direta 
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foram mais consensuais. Com efeito, as práticas gerenciais, a inovação, a qualificação 
da mão de obra, o estoque de capital e os investimentos têm sido mencionados 
como fatores que têm limitado o crescimento da produtividade no Brasil e têm 
sido objeto de prescrições razoavelmente consensuais em todo o espectro teórico. 
A precedência de um fator sobre outro, contudo, varia conforme as circunstâncias. 
Mencionou-se, em várias ocasiões, que fatores que, em determinados momentos, 
não representavam limitantes para o crescimento da produtividade podem assumir 
uma importância maior em outros contextos. Assim, a inovação pode não ser um 
gargalo até o momento em que problemas associados à qualificação de mão de 
obra e ao investimento tenham sido equacionados. Isso explica por que análises 
sobre os limitantes da produtividade em países como a Austrália ou o Canadá 
(onde essas questões já estão razoavelmente equacionadas) dificilmente enfatizam 
aspectos dessa natureza em suas prescrições.

Por sua vez, o nível estrutural recebeu uma atenção relativamente reduzida. 
Com efeito, com exceção de prescrições voltadas para que empresas de maior 
porte que atuam em segmentos mais tradicionais passem a atuar, também, em 
segmentos mais intensivos em tecnologia, não parece que a estrutura produtiva 
seja percebida como um fator que tem limitado o crescimento da produtividade 
da economia brasileira.

Embora relacionados de forma imediata com os níveis de produtividade das 
empresas, os fatores empresariais sobre os quais parece haver um consenso maior 
têm implicações de políticas mais difusas. Os fatores empresariais parecem decorrer, 
em última análise, dos fatores que, neste trabalho, foram chamados de sistêmicos. 
Esses fatores incluem a infraestrutura, o ambiente de negócios, a regulação e a 
concorrência. A ordem em que se mencionam esses fatores neste trabalho reflete, 
de certo modo, o nível de consenso associado a cada um deles. Com efeito, se 
a infraestrutura é um aspecto percebido, em todo o espectro teórico, como um 
importante requisito para a ampliação da produtividade na economia brasileira, o 
aumento dos níveis de concorrência pode ser percebido como um requisito fun-
damental por alguns autores ou como um obstáculo ao aprendizado e aos ganhos 
de produtividade por outros.

Assim, no caso dos fatores sistêmicos – que afetam a produtividade de forma 
mediata –, os dissensos são mais evidentes, com exceção da infraestrutura. De uma 
forma geral, o dissenso parece decorrer das diferentes prescrições sobre o papel do 
Estado e a da concorrência. Ao longo de todo o espectro teórico, parece haver certo 
consenso sobre a necessidade de se aumentarem os investimentos das empresas como 
forma de elevar seu estoque de capital e seus níveis de produtividade do trabalho 
(inclusive em decorrência do progresso técnico incorporado aos bens de capital). 
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Porém, os autores mais ligados à tradição keynesiana tendem a prescrever políticas 
mais verticais amparadas na concessão de subsídios, ao passo que as visões mais orto-
doxas tendem a ver na regulação a forma de fazer as empresas ampliarem seus níveis 
de investimento. Visões institucionalistas tendem a ressaltar uma associação direta 
entre incentivos e produtividade, de modo que suas prescrições tendem a enfatizar a 
construção de um ambiente favorável ao investimento, com a redução das incertezas 
como a condição sine qua non para ganhos sustentáveis de produtividade.

Conforme se ressaltou na introdução deste trabalho, não se pretendeu, aqui, 
apontar uma visão como superior à outra, mas apenas identificar as prescrições 
diferentes – e por vezes contraditórias entre si – sobre as formas de aumento da 
produtividade no Brasil. É evidente, além disso, que a análise apresentada pode 
ser complementada por abordagens mais quantitativas capazes de explicitar a im-
portância relativa dos fatores que contribuem para o aumento da produtividade. 
Acredita-se, porém, que a sistematização dos consensos e dissensos que formaram 
o objeto central deste trabalho, ao sugerir, inclusive, eventuais conflitos e contra-
dições, pode contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para o 
aumento da produtividade da economia brasileira.
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