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1 INTRODUÇÃO

A produtividade do trabalho se configura como um dos principais fatores de 
competitividade entre os países. Sendo assim, a análise dessa variável para a eco-
nomia brasileira, vis-à-vis seus concorrentes internacionais, é fundamental para 
a determinação da sua posição enquanto competidor nos principais mercados. 
Simultaneamente, enxergar a produtividade do trabalho como resultante não 
apenas da evolução das produtividades individuais próprias das atividades econô-
micas, é um passo fundamental na identificação das fragilidades competitivas de 
uma economia. A mudança estrutural, ou seja, a mudança de importância relativa 
entre as atividades, também desempenha um papel importante na evolução da 
produtividade através, dentre outros fenômenos, do deslocamento da mão de obra 
dos setores menos produtivos para os setores mais produtivos. 

Diante do quadro de mudança na dinâmica da economia mundial nas últimas 
décadas devido, principalmente, à ascensão da China e de outros países asiáticos 
como principais fornecedores dos produtos industriais, e à especialização dos países 
desenvolvidos em serviços de alto valor agregado (muitas vezes integrados à produção 
industrial asiática), a economia brasileira se vê diante de um quadro de competição 
internacional bastante acirrada, em que questões ligadas à produtividade exercem 
um papel fundamental. Não por menos, estudos que buscam medir e explicar sua 
evolução têm sido recorrentes na literatura econômica brasileira.1

Além disso, temas recentes como o debate sobre a existência de um processo 
de desindustrialização no Brasil e a capacidade do setor de serviços de absorver 

* O presente trabalho reflete apenas a opinião dos autores e não necessariamente a das instituições às quais estão 
vinculados. Os autores agradecem as contribuições de Fabio Freitas (IE/UFRJ) isentando-o de qualquer responsabilidade.
** Doutorando do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e economista do BNDES.
*** Mestre em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e economista da Petrobras.
1. Rocha (2007), Bonelli; Fontes (2013).
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adequadamente a mão de obra são exemplos de conexão entre a mudança estru-
tural que uma economia passa e sua capacidade de inserção no mercado interna-
cional.2 Sendo assim, um estudo com foco na produtividade do trabalho em uma 
perspectiva multissetorial torna-se relevante para tentar trazer respostas a esses 
temas. Em complementação, a comparação do quadro brasileiro com trajetórias 
internacionais é oportuna para que se observe como se deu a evolução da produ-
tividade do trabalho em outras economias diante da conjuntura internacional dos 
últimos anos, enxergando-se, assim, com mais clareza a posição relativa do Brasil 
no quadro internacional. 

É notório que algumas economias têm maior destaque em determinadas 
atividades, portanto, comparar o Brasil com os principais parceiros comerciais 
e/ou competidores globais por ramos de atividade surge como o modo ideal de 
averiguar a distância que o país se encontra dos benchmarks globais. Sendo assim, 
o objetivo principal do trabalho será mensurar o diferencial de produtividade em 
que o país se encontra quando comparado a alguns de seus principais parceiros ou 
competidores no mercado internacional. Para atingir esse objetivo serão utilizados 
os dados do World Input-Output Database (WIOD), que compila informações 
estatísticas harmonizadas para 40 países de várias regiões do planeta. A análise será 
feita comparando os níveis e a evolução da produtividade de diversas atividades 
do Brasil em relação ao que ocorreu na China, EUA, Alemanha e México. Os três 
primeiros correspondem aos principais parceiros comerciais do ponto de vista da 
origem das importações brasileiras.3 Já a razão pela qual o México foi selecionado 
para o estudo comparativo é porqueele é um país latino-americano e com estrutura 
e desafios similares aos enfrentados pelo Brasil. 

Além do cálculo da produtividade por atividade, será empregada uma aná-
lise de decomposição do diferencial de produtividade entre as contribuições das 
distintas atividades econômicas, além de uma análise de “produtividade cruzada”, 
momento em que serão feitos recálculos da produtividade do trabalho brasileira 
com base em mudanças na estrutura de ocupações e alterações nas produtividades 
individuais das atividades, tendo como referências os países selecionados para a 
análise comparativa. 

2. Inklaar; Timmer;  Van Ark (2008); Jorgenson; Timmer (2011); Mcmillan; Rodrik (2013).
3. Devido à disponibilidade de dados, a análise proposta pôde ser feita apenas até 2009, conforme será explicado 
mais adiante. De todo modo, em 2009, EUA, Alemanha e China, em ordem decrescente, já eram os três principais 
parceiros comerciais no que se refere às compras externas brasileiras, representando aproximadamente 35% do 
valor total importado. De 2010 a 2013, dados de comércio exterior divulgados pela SECEX (Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) mostram que a concentração da pauta de 
importações nesses países cresceu ainda mais. Em 2013, a participação dos referidos países na pauta das importações 
já se encontrava no patamar de 69%, com destaque para o forte aumento do peso relativo dos produtos chineses. Em 
2009, a China aparecia como origem de cerca de 10% do valor das importações, percentual que chegou a 29% em 
2013. Vale ressaltar que em 2012 a China superou os EUA e passou a ser o principal parceiro comercial brasileiro do 
ponto de vista das importações.      
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Para atender esses objetivos, o capítulo está dividido em mais quatro seções 
além desta introdução. Na segunda delas há uma descrição da base de dados 
presente no WIOD. Na terceira seção está descrita a metodologia utilizada para 
a análise dos dados, a decomposição do diferencial de produtividade real e a pro-
dutividade cruzada. Na quarta seção estão descritos os resultados obtidos com os 
dados do WIOD aplicados às metodologias propostas. A quinta e última seção 
traz as considerações finais.

2 A BASE DE DADOS: WIOD

A base de dados utilizada no presente estudo é a disponível no World Input-Output 
Database (WIOD) e o objetivo desta seção é descrevê-la. O resumo que se segue 
contém alguns dos aspectos principais do projeto WIOD e de sua metodologia 
baseado em Timmer (2012).4 

O projeto WIOD foi concebido para construir uma base de dados em nível 
global, disponível para o público e que pudesse ser utilizada para estudos de com-
parabilidade internacional, tendo como objetivo final a construção de uma Matriz 
Insumo-Produto (MIP) mundial. Os dados são constituídos basicamente por séries 
temporais de Tabelas de Recursos e Usos (TRUs), MIPs, Contas Socioeconômicas 
e Contas Ambientais. Seu principal objetivo foi elaborar uma MIP mundial que 
evidencie as cadeias globais de produção e seus efeitos entre os diferentes países 
sobre variáveis como emprego, valor adicionado, investimento e meio-ambiente. 
Atualmente, a base de dados conta com 40 países5 que respondem por aproxima-
damente 85% da produção mundial, e o período de abrangência é, de modo geral, 
entre os anos de 1995 e 2009, com alguns dados chegando até o ano de 2011.

Os dados utilizados pelo WIOD correspondem às TRUs e ao Sistema de 
Contas de Nacionais (SCN) calculados pelos institutos oficiais de estatística de 
cada país, além de dados de comércio exterior retirados do sistema UN Comtrade.6 
Como é de se esperar, a diversidade de metodologias existentes é bastante extensa, 
tendo cada país suas singularidades em termos de frequência de disponibilidade das 
informações, agregações e consistências temporais entre as informações em função 
de aprimoramentos metodológicos (sempre bem-vindos), mas que raramente geram 
séries temporais consistentes. Todos esses problemas foram tratados pelas equipes 
responsáveis pelo WIOD e uma descrição pormenorizada pode ser encontrada em 

4. O projeto WIOD possui um sítio na internet onde todos os dados encontram-se disponíveis para download http://
www.wiod.org.
5. Além dos 27 membros da União Europeia e do Brasil, os outros países são Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, 
Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, México, Rússia, Taiwan e Turquia.
6. O UN Comtrade é um banco de dados das Nações Unidas que possui registros de comércio exterior entre quase 200 
países, com dados que remontam à década de 1960, todos organizados segundo o Sistema Harmonizado.
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Timmer (2012). Ao longo desta seção alguns comentários pontuais serão feitos, 
sempre que necessários.

Foram utilizadas informações dos SCN que serviram como restrições para a 
utilização do chamado método RAS, um método de extrapolação biproporcional 
que gera convergência dos dados para algumas restrições impostas exogenamente, 
para fazer com que as informações das TRUs passassem a ter consistência tempo-
ral. Desse modo, foi possível obter TRUs consistentes a preços do consumidor e a 
preços básicos. Por sua vez, as informações do UN Comtrade, desagregadas pelo 
Sistema Harmonizado a seis dígitos (o que dá, aproximadamente, 5 mil produtos) 
foram separadas em categorias de uso: bens de consumo, bens intermediários e 
bens de capital. 

Com os dados das TRUs nacionais e de comércio exterior harmonizados foi 
possível formar TRUs internacionais, ou seja, TRUs nacionais detalhadas com 
fluxos de comércio internacional entre os países. O passo seguinte foi unir as TRUs 
internacionais para formar uma TRU mundial. Para isso as que estavam medidas 
em moeda nacional foram convertidas para o dólar por uma taxa de câmbio no-
minal anual coletada no International Financial Statistics (IFS). Além disso, outras 
manipulações foram necessárias, como a conversão de todos os dados de comércio 
exterior para valores FOB.7 Após a construção da TRU internacional ela foi então 
convertida na MIP mundial a preços básicos, que, em função das informações 
necessárias para essa etapa estarem disponíveis em termos de atividades, é do tipo 
“atividade por atividade”, e não produto (nas linhas) por atividade (nas colunas), 
como no caso das TRUS.

Cabe ressaltar que além da estimação das TRUs e MIPs, o WIOD conta tam-
bém com outros dois ricos conjuntos de informações, as Contas Socioeconômicas e 
as Contas Ambientais. Este último traz informações sobre uso de energia e emissões 
de gases poluentes, também em um nível setorial para todos os países presentes 
no projeto.8 Já as Contas Socioeconômicas trazem informações importantes para 
as questões a serem tratadas neste trabalho, como por exemplo, dados de mão de 
obra por número de ocupações, pessoas empregadas e horas trabalhadas por nível 
de qualificação da mão de obra (baixo, médio e alto),9 distribuídos pelas atividades 
econômicas. Existem também índices de volume e preço (em moeda nacional) para 
o valor bruto da produção, consumo intermediário, valor adicionado e formação 

7. Em geral, os valores de comércio exterior são apresentados de duas maneiras. O FOB (free on board), mais comum para 
exportações, que representa o preço da mercadoria no porto de embarque, e o CIF (cost insurance and fright), mais comum 
para importações, que representa o preço da mercadoria para embarque, acrescido dos custos de seguro e transporte.
8. Apesar de ser uma grande contribuição ao atual debate do impacto climático das atividades econômicas foge do 
escopo do presente trabalho.
9. É importante destacar que a distinção feita não diz respeito ao cargo ou a atividade exercida, mas sim  à função 
do nível de escolaridade.
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bruta da capital fixo por atividade. Convém destacar que, no caso das Contas 
Socioeconômicas, os dados estão disponíveis apenas até 2009.

O nível de desagregação final, obtido após todas as harmonizações e tratamen-
to dos dados, consiste em um total de 59 tipos de produtos e 35 atividades para 
todos os países. Ambos são compatíveis com o chamado “International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities” (ISIC, rev. 3),10 cuja estrutura é 
a base daquela utilizada nos SCNs, inclusive o brasileiro. 

Por fim, vale ressaltar que os fluxos monetários de todas as matrizes do WIOD 
foram contabilizados apenas em dólares correntes (nominais), não corrigidos por 
nenhum índice “Paridade do Poder de Compra” (PPP). Utilizando os valores 
corrigidos por índices PPP seria possível fazer uma análise mais criteriosa acerca 
dos diferenciais nominais de produtividade e seus reflexos sobre a competitividade 
dos países. Níveis e variações distintos nos preços internos podem provocar im-
pactos significativos nas análises comparativas de competitividade. Contudo, no 
presente trabalho não utilizaremos o diferencial de preços internos na análise da 
produtividade relativa. Iremos explorar a composição setorial dos diferenciais da 
produtividade da economia brasileira em relação a outros países em termos reais, 
bem como, realizar alguns exercícios contrafactuais, calculando qual poderia ser 
a produtividade brasileira, também em termos reais, à luz de algumas experiên-
cias internacionais.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Em primeiro lugar, vale ressaltar que a produtividade do trabalho utilizada no 
presente estudo será a razão entre o valor adicionado deflacionado e o número de 
ocupações. Desse modo, trabalharemos com o conceito de produtividade real dos 
países e das atividades. A comparação internacional será feita sob uma ótica relativa, 
entre a distância do Brasil e os demais países, em nível agregado e em nível setorial. 
Com o intuito de entender melhor as causas e impactos desse distanciamento, serão 
empregados dois exercícios, o primeiro deles é uma decomposição do diferencial 
de produtividade real para averiguar quais atividades contribuíram mais para a 
distância relativa. O segundo será um exercício contrafactual de “produtividade 
cruzada”, procurando medir qual seria o impacto em termos de produtividade caso 
o Brasil passasse a possuir a estrutura de ocupações, ou a produtividade setorial, 
dos países utilizados como base de comparação.

10. Este sistema de classificação foi elaborado e definido pela Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas, 
a mesma responsável pela elaboração dos manuais internacionais de Contas Nacionais. Periodicamente, a classificação 
é atualizada pelas Nações Unidas. O sistema de classificação mais atual corresponde ao chamado ISIC rev.4, utilizado 
pelo último manual de Contas Nacionais, o chamado System of National Accounts, ou SNA (2008).  
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3.1 Decomposição do diferencial de produtividade do trabalho

Na literatura econômica que busca decompor a evolução da produtividade a partir 
de uma abordagem multissetorial, destaca-se o método denominado shift-share. 
Como o próprio nome diz, este é um método de decomposição aplicado para 
determinar o peso de certos fatores como elemento explicativo da mudança de 
uma variável. No caso do shift-share aplicado à produtividade do trabalho podem 
ser encontradas algumas versões e aplicações ao caso brasileiro.11 Na maior parte 
das vezes, eles buscam a decomposição do crescimento da produtividade em três 
componentes: um de natureza intrasetorial, outro de natureza intersetorial e um 
terceiro que é reflexo da interação entre estes dois elementos.

Neste trabalho, no entanto, será proposto um método de decomposição 
distinto do shift-share. Diferentemente do que ocorre nas aplicações deste método, 
no qual se busca em geral a decomposição da variação de produtividade de um 
mesmo país em dois momentos distintos do tempo, será feita a decomposição dos 
diferenciais de produtividade entre o Brasil e algum outro país de referência para 
um mesmo período. A ideia é evidenciar as contribuições setoriais para o diferencial 
de produtividade do Brasil na comparação com o outro país. Podemos escrever a 
produtividade do Brasil e a produtividade de um país de referência “X” como sendo,

PBR =
i = 1

n

Pi
BR . si

BR
(1.1)

PX =
i = 1

n

Pi
X . si

X
(1.2)

Onde  é a produtividade da economia brasileira,  é a produtividade da 

atividade i no Brasil,  é a participação da atividade i no total do pessoal ocupado 

do Brasil,  é a produtividade da economia do país “X”,  é a produtividade 

da atividade i no país “X” e  é a participação da atividade i no total do pessoal 
ocupado do Brasil. A partir da equação (1.1), pode-se escrever a produtividade 
relativa do Brasil com um país de referência “X” como sendo:
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11. Baily; Bartelsman; Haltiwanger (1996); Rocha (2007); Alvillez (2012).
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Analogamente, a partir da equação (2.2) pode-se escrever a produtividade 
relativa do país de referência “x” com o Brasil da seguinte forma:

PX

P

Contribuição da Atividade 1 Contribuição da Atividade n

BR
= + ...+. . s1

1 1 XPBR

PBR

PX

PBR
1

. . sn
n n XPBR

PBR

PX

PBR
n (2.2)

A equação (2.1) será utilizada nos casos em que a produtividade agregada 
brasileira for superior à do país de referência. Já nos casos em que a produtividade 
agregada do país de referência for superior à brasileira, a discussão será feita com 
base na equação (2.2).  Essa escolha corresponde apenas a um recurso analítico, 
para que os valores do diferencial agregado de produtividade sejam superiores a 1, 
o que não afeta a lógica dos resultados. 

A produtividade relativa entre o Brasil e o país “X”, equação (2.1), ou entre 
o país “X” e o Brasil, equação (2.2), presente do lado esquerdo de ambas as equa-
ções, representa o diferencial de produtividade agregado entre os referidos países 
calculado para um mesmo ano.  Esse diferencial pode, então, ser separado em 
contribuições por atividade, correspondentes às parcelas em parênteses do lado 
direito das equações. Por sua vez, estas contribuições dependem de três fatores.  
O primeiro diz respeito à comparação internacional direta entre a produtividade 
de uma mesma atividade nos dois países. O segundo fator corresponde à chamada 
produtividade relativa interna, isto é, à produtividade da atividade em relação à 
produtividade agregada da própria economia do país de referência na equação (2.1) 
ou a do Brasil na equação (2.2). A produtividade relativa interna funciona como 
uma medida de importância da atividade para o diferencial agregado, conforme 
ficará mais claro a seguir. 

E, por último, o peso da atividade na economia, representado pela sua parti-
cipação na estrutura de ocupações. Dividindo as contribuições das atividades pelo 
diferencial agregado, obtêm-se os pesos relativos das contribuições de cada atividade 
econômica para o referido diferencial, que devem somar 100%.

O primeiro parêntese corresponde à contribuição da atividade 1 para o di-
ferencial de produtividade entre o Brasil e o país “X”, no caso da equação (2.1), 
enquanto no caso da equação (2.2) ele representa a contribuição da atividade 
1 para o diferencial entre o país “X” e o Brasil, valendo a mesma lógica para as 
contribuições das demais atividades. O somatório dessas contribuições resulta no 
diferencial agregado de produtividade entre os referidos países. 

Admitindo um diferencial agregado positivo entre o Brasil e o país “X”, to-
memos a equação (2.1) como exemplo para alguns breves comentários referentes 
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à interpretação das contribuições setoriais da decomposição sugerida. Se a pro-
dutividade relativa de uma atividade na economia brasileira em relação à mesma 
atividade no país de referência “X” for superior a 1, sua contribuição ao diferencial 
agregado será “potencializada” caso a produtividade relativa interna no país de re-
ferência também seja acima de 1. Ou seja, se a produtividade da atividade no país 
de referência “X” for superior à produtividade agregada desta mesma economia. 
Em contrapartida, caso a produtividade relativa interna seja inferior a 1, ela contará 
como um elemento “redutor” à contribuição da atividade.

Admitindo ainda um diferencial agregado de produtividade entre o Brasil 
e o país de referência acima de 1, é possível que determinada atividade bra-
sileira apresente produtividade inferior à de seu correspondente no país de 
comparação. Caso a produtividade relativa interna da atividade em questão 
no país estrangeiro de referência também seja inferior a 1, haverá dois fatores 
limitantes importantes no cálculo de contribuição dessa atividade, uma vez que 
dois dos elementos da multiplicação que determinam seu valor serão inferiores 
a 1. Nesta situação, o valor da contribuição da atividade em questão só poderá 
ser relativamente elevado caso a participação na estrutura de ocupações seja 
significativa. Entretanto, se a produtividade relativa interna dessa atividade 
neste país de referência for superior a 1 na situação descrita, verifica-se que, 
quanto maior for essa produtividade, mais elevada será sua contribuição para o 
diferencial, o que, a princípio, pode parecer contraintuitivo. Uma vez que não 
existem valores negativos para a contribuição na decomposição sugerida, nesses 
casos os valores das contribuições das atividades relativamente menos produtivas, 
na comparação com seus pares estrangeiros, devem ser entendidos como um 
elemento que reduz a contribuição calculada para as atividades brasileiras que 
são relativamente mais produtivas e que, de fato, contribuem para o diferencial 
agregado entre o Brasil e o país de referência.12 

Em suma, haja vista as várias combinações possíveis entre os elementos da 
multiplicação que definem o valor das contribuições das atividades ao diferencial 
de produtividade, a interpretação dos resultados requer a análise de seus três ele-
mentos determinantes. 

Além disso, serão feitas também análises comparativas acerca dos resultados 
das decomposições dos diferenciais de produtividade entre cada par de países 
para 1995 e 2009. Verificaremos em que medida o crescimento (ou retração) da 
produtividade relativa interna das atividades esteve associado à redução (ou am-
pliação) do diferencial de produtividade entre as mesmas atividades em diferentes 
países, bem como à queda (ou aumento) da contribuição delas para o diferencial. 

12. Conforme veremos a seguir, esta situação apareceu com mais frequência na análise comparativa com o México, 
cujo valor da produtividade agregada é o mais próximo ao da produtividade brasileira.
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A partir da comparação entre as decomposições dos dois anos, será também 
possível verificar de que forma mudanças estruturais, traduzidas em alterações 
na estrutura de ocupações dos países, favoreceram o crescimento (ou queda) das 
contribuições das atividades para o diferencial de produtividade entre os países. 

3.2 Produtividade Cruzada

Outro exercício de propósito comparativo entre a produtividade do trabalho bra-
sileira e a de outros países é a “produtividade cruzada”. Ele consiste no recálculo da 
produtividade brasileira com base na substituição da produtividade das atividades 
e da estrutura de ocupações por aquelas presentes nos países de referência. Partindo 
da equação (1), o objetivo da produtividade cruzada é mensurar o impacto que teria 
a produtividade agregada caso as atividades brasileiras contassem com os níveis de 
produtividade das atividades, ou com a estrutura de ocupação das demais economias. 
Esse exercício será feito para os anos de 1995 e 2009, calculando os impactos que tais 
mudanças causariam no crescimento da produtividade agregada da economia brasileira.

O primeiro exercício corresponde à troca da estrutura de ocupações, man-
tendo-se a produtividade das atividades brasileiras. Desse modo, a produtividade 
modificada calculada é aquela que o Brasil possuiria caso passasse por um processo 
de mudança estrutural via modificação da participação da mão de obra nas ativi-
dades para aquelas dos países utilizados como referência. A equação que descreve 
a modificação feita no cálculo da produtividade agregada, substituindo a estrutura 
de ocupações pela dos países de referência, é:

PX n
BR PBR

i s X
iimod_1 = = 1 . (3)

Onde PX
BRmod_1 é a produtividade do Brasil recalculada pela estrutura de 

ocupações do país X utilizado como referência, P
BR
i  é a produtividade original no 

Brasil da atividade i e s
X
i  é a proporção do pessoal ocupado na atividade i no país 

X utilizado como referência. Com essa análise é possível verificar qual padrão de 
distribuição do pessoal ocupado geraria maiores ganhos à produtividade agregada 
dada a produtividade das atividades. Por exemplo, que consequências haveria caso 
a estrutura de ocupação brasileira migrasse para um modelo similar ao de EUA e 
Alemanha, onde a participação dos serviços e da agricultura são, respectivamente, 
maior e menor do que aquela observada no Brasil? O segundo exercício é a troca da 
produtividade, mantendo-se a estrutura de ocupações. Desse modo, a produtividade 
modificada é aquela que o Brasil possuiria caso a sua produtividade fosse aquela 
dos países utilizados como referência. A equação que descreve a modificação feita 
no cálculo da produtividade agregada, substituindo a produtividade das atividades 
brasileiras pelas do país utilizado como referência, é:

PX n
BR PX

i s BR
iimod_2 = = 1 . (4)
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Onde PX
BRmod_2 é a produtividade do Brasil recalculada pela produtividade 

das atividades do país X utilizado como referência, PX
i  é a produtividade da 

atividade i no país X utilizado como referência e s BR
i  é a proporção do pessoal 

ocupado na atividade i original do Brasil. Neste segundo caso pode-se medir o que 
aconteceria, dada a estrutura ocupacional do país, se os investimentos e as demais 
variáveis capazes de afetar a produtividade tivessem levado a economia brasileira 
a níveis de produtividade semelhantes aos dos países utilizados como referência. 

Com base nos resultados desses exercícios será emulado, no primeiro caso, o 
impacto que mudanças estruturais (ou intersetoriais), a partir de diferentes estruturas 
de ocupações, poderiam provocar na produtividade brasileira. No segundo caso, 
mensura-se o efeito provocado por mudanças intrasetoriais de produtividade, isto 
é, por alterações nas produtividades das atividades. Esta é uma alternativa para se 
destacar como os diferenciais de produtividade entre as atividades no Brasil e nos 
demais países contribuem para a distância existente na produtividade das economias.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados disponíveis permitiram que o cálculo da produtividade do trabalho e 
a análise a partir das metodologias propostas fossem realizados para o período 
1995-2009. Além disso, conforme mencionado, a comparação do comporta-
mento da economia brasileira será feita com outros quatro países, a saber, China, 
México, EUA e Alemanha. O primeiro passo é obter as produtividades para 
cada atividade e para o total da economia dos países selecionados. De posse 
dos índices de volume do valor adicionado de suas atividades, torna-se possível 
encadeá-los ao valor adicionado anual de cada atividade disponível nas matrizes 
insumo-produto do WIOD (contabilizadas em dólares e convertidos por uma 
taxa de câmbio anual nominal), do primeiro ano da série até o ano de 2009, de 
modo a mensurá-los a preços constantes de 1995, para qualquer um dos países 
da base. Dividindo-se os valores adicionados das atividades pelas respectivas 
quantidades de pessoal ocupado, obtêm-se os valores da produtividade do tra-
balho associados a cada uma das atividades econômicas. Com estes dados em 
mãos é possível traçar um panorama do diferencial da produtividade do trabalho 
do Brasil para os outros quatro países, bem como os exercícios propostos que 
aprofundam a análise.

4.1 Diferenciais Relativos de Produtividade

Com os dados de produtividade calculados, os primeiros aspectos a serem tratados 
são as diferenças no ritmo de crescimento e no próprio nível de produtividade. O 
gráfico 1, a seguir, apresenta a evolução acumulada da produtividade para o Brasil 
e os demais países.
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GRÁFICO 1
Evolução da produtividade do trabalho (1995 = 100)
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Elaborado pelos autores a partir do WIOD.

Pelo gráfico é possível perceber que é fraco o desempenho do Brasil durante 
praticamente toda a série. O crescimento acumulado até 2005 foi de apenas 5,6% 
e começou a ser revertido apenas em 2006, momento em que as taxas de cresci-
mento da economia passaram a apresentar um desempenho superior à média do 
período 1995-2002. Ainda assim, o crescimento acumulado da produtividade foi 
de apenas 13,6% para todo o período 1995-2009, o que significa uma taxa média 
de crescimento anual de apenas 0,9%. Enquanto isso, a evolução da produtivida-
de do trabalho na China destoa bastante das demais economias. O crescimento 
chinês acumulado no período foi de 226,8%, o que significa um crescimento 
médio anual de 8,8%. Dentre os demais países da série, os EUA apresentaram 
a segunda melhor performance, com crescimento acumulado de 33,8%, média 
anual de 2,1%, e foram um dos únicos,  juntamente com a China, que  elevaram 
sistematicamente sua produtividade durante todo o período. A Alemanha também 
apresentou um desempenho bastante consistente, mas o início da crise de 2008-
2009 afetou seriamente sua trajetória, que saiu de um crescimento acumulado 
de 15,6% em 2007 para terminar 2009 com 9,1%, chegando ao fim da década 
praticamente com o mesmo nível de produtividade de 2004. O México por sua 
vez apresentou um comportamento bastante inconstante ao longo do período, 
com um bom crescimento no fim da década de 1990, ficando praticamente estável 
durante a década de 2000, e foi, certamente, o mais afetado pela crise que eclodiu 
em 2008-2009. O crescimento acumulado, que já era de apenas 7,1% em 2007, 
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foi completamente perdido em dois anos, a ponto de chegar em 2009 com uma 
retração acumulada de 3,8%, o que representou uma perda de produtividade média 
anual de 1,4% no período 1995-2009.

A pergunta que se segue é se essas taxas de crescimento, sobretudo a chinesa, 
levaram a uma maior proximidade em termos do nível da produtividade entre o Brasil 
e os demais países selecionados. A tabela 1, a seguir, traz a produtividade do trabalho 
medida em US$1.000,00 por trabalhador empregado, de alguns anos, para os países.

TABELA 1
Produtividade do trabalho em anos selecionados (US$1.000,00/trabalhador)13

País 1995 2000 2005 2009

Brasil 9,1 9,7 9,7 10,4

China 1,1 1,5 2,3 3,5

México 9,3 10,2 9,9 9,0

EUA 55,4 62,4 70,4 74,1

Alemanha 60,7 64,4 67,3 66,3

País Mais Produtivo/Brasil 6,6 6,6 7,3 7,1

Brasil/País Menos Produtivo 8,6 6,4 4,2 3,0

Elaborado pelos autores.

A diferença nas taxas de crescimento da produtividade observadas no 
gráfico 1 fez com que a diferença entre o Brasil e o país mais produtivo dentre 
aqueles escolhidos para o presente trabalho – Alemanha em 1995 e 2000 e EUA 
em 2005 e 2009 – crescesse um pouco ao longo do período, aumentando o 
diferencial de 6,6 vezes para 7,1 vezes. Adicione-se a isso o fato de que as altas 
taxas de crescimento da produtividade na China (para todos os anos o país 
menos produtivo em nível dentre os utilizados na comparação) levaram a um 
estreitamento na diferença entre este país e o Brasil. A diferença, que era de 
8,6 vezes em 1995, passou para apenas 3,0 vezes em 2009. Percebe-se também 
que, a despeito do grande crescimento da produtividade na China, o seu nível 
ainda encontra-se muito distante dos demais países. Mesmo na indústria de 
transformação a produtividade chinesa ainda se encontra aquém da dos demais 
países, inclusive do Brasil, vide tabela 2 a seguir.

13. As tabelas com os cálculos da produtividade por atividade encontram-se nos anexos.



213

Produtividade do trabalho e mudança estrutural: uma comparação internacional  
com base no world input-output database (wiod) 1995-2009

TABELA 2
Produtividade do trabalho na indústria de transformação (US$1.000,00/ trabalhador)

País 1995 2000 2005 2009

Brasil 13,1 16,2 15,3 14,8

China 2,4 3,8 5,2 7,0

México 10,5 11,8 12,5 11,2

EUA 61,8 79,8 113,6 133,0

Alemanha 61,2 70,3 81,1 72,5

País Mais Produtivo/Brasil 4,7 4,9 7,4 9,0

Brasil/País Menos Produtivo 5,4 4,2 2,9 2,1

Elaborado pelos autores.

Pela tabela 2 percebe-se que a situação da indústria de transformação no Brasil é 
relativamente pior quando comparado à economia como um todo. Ainda que ela seja 
mais produtiva do que a média da economia, sua distância em relação ao país mais 
produtivo do grupo selecionado praticamente dobra no período, saindo de 4,7 vezes 
em 1995 para uma diferença de 9,0 vezes em 2009, ao passo que a sua distância para 
a indústria de transformação chinesa caiu de 5,5 vezes em 1995 para apenas 2,1 vezes 
em 2009. Desse modo, ao mesmo tempo em que nos afastamos significativamente dos 
países que podem ser considerados como fronteira tecnológica, um dos nossos princi-
pais concorrentes está cada vez mais próximo dos nossos níveis de produtividade. Em 
contrapartida, o diferencial de produtividade da indústria de transformação no Brasil 
em relação ao México aumentou entre 1995 e 2009 de 1,25 vezes para 1,31 vezes, ainda 
que boa parte deste aumento seja em função do impacto da crise na economia mexicana.

TABELA 3
Diferencial da produtividade no Brasil em comparação com os países mais e menos 
produtivos por macrosetores14 

Macrosetor
Brasil/País Menos Produtivo1 País Mais Produtivo/Brasil2

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 mineral 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 eletric., 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 da economia 8,6 6,4 4,2 3,0 6,6 6,6 7,3 7,1

Elaborado pelos autores. 
Notas: ¹ Nível de produtividade no Brasil em relação ao menor nível produtividade dentre os países selecionados. 

² Maior nível de produtividade dentre os países selecionados em relação ao nível de produtividade no Brasil.

14. O macrosetor foi uma agregação definida a partir das 35 atividades presentes nos dados do WIOD. A correspondência 
entre as atividades e os macrosetores pode ser encontrada no Anexo I.
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Na tabela 3 podemos observar que a diferença entre o Brasil e o país onde 
os macrosetores são menos produtivos – que, mais uma vez, em todos os casos é a 
China – cai sistematicamente ao longo dos anos, sendo que a “agropecuária” é o 
macrosetor onde esta diferença cai menos. Na “indústria de transformação” é onde 
se encontram os menores diferenciais, fechando a década com uma produtividade 
apenas 2,1 vezes maior que seu correspondente na China.

Situação similar é verificada para “construção” e “serviços”. Além de uma 
redução no diferencial para o país menos produtivo, observa-se que a diferença 
para o país mais produtivo aumentou. Estes movimentos indicam uma piora rela-
tiva mais significativa nessas atividades, uma vez que, ao mesmo tempo em que se 
afastaram da fronteira, se aproximaram do piso de produtividade na comparação 
com os países selecionados.

Na “indústria extrativa mineral” e em “fornecimento de eletricidade, gás e 
água” identificam-se as quedas mais acentuadas nos diferenciais para o país menos 
produtivo. Por outro lado, nesses dois macrosetores verifica-se também uma redução 
na diferença para o mais produtivo (México e EUA, respectivamente). Os dados 
sinalizam que a produtividade da “indústria extrativa mineral” e do “fornecimento 
de eletricidade, gás e água” no Brasil tiveram bom desempenho no período, no 
entanto, ainda aquém do avanço da produtividade chinesa, que realmente foi 
muito expressiva nesses casos.

Fazendo a mesma análise para as atividades econômicas, a situação da econo-
mia brasileira também não é confortável. Na medida que os diferenciais setoriais 
também serão discutidos na próxima seção, dado que são um dos elementos da 
decomposição do diferencial agregado de produtividade (para 1995 e 2009), neste 
momento mostraremos apenas a tabela com os valores dos diferenciais de produ-
tividade frente ao país mais/menos produtivo, para os mesmos anos apresentados 
nas tabelas anteriores. De todo modo, a partir dessas tabelas já se pode claramente 
visualizar a predominância de casos em que há piora relativa das atividades brasileiras.

TABELA 4
Produtividade da atividade no país onde ela é maior em relação à produtividade da 
atividade no Brasil

Atividade 1995 2000 2005 2009 Evolução 1995-2009

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

Ind. ext. mineral 6,2 5,9 3,6 3,9  Melhorou 

Alim., beb. e fumo 5,8 5,0 5,7 5,8  Piorou 

Têxteis 6,5 7,3 11,4 10,6  Piorou 

Vest., couro e calç. 8,3 11,3 16,0 19,1  Piorou 

Madeira 6,4 8,0 8,9 9,3  Piorou 

Celulose e papel 3,5 3,3 3,2 3,3  Melhorou 

(Continua)
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Atividade 1995 2000 2005 2009 Evolução 1995-2009

Refino 3,7 3,9 9,6 12,0  Piorou 

Químicos 3,8 2,1 2,7 2,4  Melhorou 

Borr. e plást. 3,5 4,5 6,7 6,9  Piorou 

Prod. min. n-met. 6,4 6,9 7,9 7,2  Piorou 

Metalurgia 3,3 2,9 3,2 3,6  Piorou 

Máq. e equip. 3,4 2,9 3,6 6,1  Piorou 

Equip. elet. e ópt. 2,3 4,8 10,0 16,8  Piorou 

Equip. transp. 2,8 2,2 2,7 3,3  Piorou 

Ind. diversas 5,2 4,7 11,0 10,7  Piorou 

Elet., gás e água 5,2 5,0 4,9 4,6  Melhorou 

Construção 5,7 6,2 6,8 6,5  Piorou 

Com. automotivo 9,1 11,6 19,9 21,5  Piorou 

Com. atacadista 5,5 8,7 12,5 12,1  Piorou 

Com. varejista 6,3 8,7 11,6 10,7  Piorou 

Hotéis e rest. 5,3 4,1 3,8 3,1  Melhorou 

Transp. terr. 5,8 8,0 10,4 10,3  Piorou 

Transp. aqua. 2,6 5,7 17,1 49,9  Piorou 

Transp. aéreo 4,4 5,7 7,6 7,5  Piorou 

Outros rransp. 3,5 4,1 7,4 7,1  Piorou 

Corr. e telecom. 5,0 6,0 6,7 7,3  Piorou 

Inter. financeira 1,5 1,6 1,7 1,4  Melhorou 

Serv. imobiliários 7,8 5,4 5,2 5,7  Melhorou 

Serv. empresas 8,9 7,7 7,6 7,9  Melhorou 

Adm. pública 2,6 3,0 3,2 3,4  Piorou 

Educação 4,8 5,0 4,5 5,3  Piorou 

Saúde e ass. soc. 3,5 4,0 4,4 4,4  Piorou 

Outros serv. pess./soc. 16,4 16,2 14,1 13,1  Melhorou 

Serv. domésticos N/A N/A N/A N/A N/A 

Elaborado pelos autores.

TABELA 5
Produtividade da atividade no Brasil sobre a produtividade da atividade no país onde 
ela é menor

Código da atividade ISIC 1995 2000 2005 2009 Evolução 1995-2009

Agropecuária 5,0 5,4 4,8 4,5 Piorou

Ind. ext. mineral 9,2 4,7 3,0 2,3 Piorou

Alim., beb. e fumo 3,8 3,0 2,0 1,3 Piorou

Têxteis 3,4 2,4 1,8 1,6 Piorou

Vest., couro e calç. 2,1 1,9 1,7 1,1 Piorou

Madeira 4,3 3,5 3,9 2,2 Piorou

(Continua)

(Continuação)
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Código da atividade ISIC 1995 2000 2005 2009 Evolução 1995-2009

Celulose e papel 6,8 6,4 7,1 7,1 Melhorou

Refino 7,3 8,9 4,3 4,1 Piorou

Químicos 9,6 9,9 6,2 5,0 Piorou

Borr. e plást. 8,1 6,0 4,6 3,1 Piorou

Prod. min. n-met. 5,3 2,7 2,0 1,3 Piorou

Metalurgia 5,4 3,8 2,0 1,1 Piorou

Máq. e equip. 8,0 4,4 3,6 3,7 Piorou

Equip. elet. e ópt. 8,0 5,4 4,4 4,1 Piorou

Equip. transp. 9,6 6,2 4,0 3,0 Piorou

Ind. diversas 18,6 12,4 7,0 3,6 Piorou

Elet., gás e água 8,6 6,0 3,1 2,9 Piorou

Construção 6,9 5,9 3,2 2,3 Piorou

Com. automotivo N/A N/A N/A N/A N/A

Com. atacadista 3,2 2,6 2,6 1,2 Piorou

Com. varejista 15,3 10,5 3,1 4,7 Piorou

Hotéis e rest. 3,3 3,4 3,1 2,8 Piorou

Transp. terr. 4,5 3,2 2,1 1,5 Piorou

Transp. aqua. 43,2 10,3 6,8 5,5 Piorou

Transp. aéreo 7,0 4,5 3,5 3,2 Piorou

Outros transp. 4,7 4,8 1,6 1,1 Piorou

Corr. e telecom. 12,7 5,6 3,2 2,6 Piorou

Inter. financeira 6,1 6,1 5,1 4,0 Piorou

Serv. imobiliários 3,1 3,8 3,8 2,6 Piorou

Serv. empresas 2,3 1,1 1,2 1,4 Piorou

Adm. pública 13,7 7,9 4,7 4,0 Piorou

Educação 11,3 7,0 4,9 2,7 Piorou

Saúde e ass. soc. 9,4 5,5 3,3 2,5 Piorou

Outros serv. pess./soc. 21,9 15,5 11,5 7,9 Piorou

Serv. domésticos N/A N/A N/A N/A N/A

Elaborado pelos autores.

A conjunção dos fatores apresentados acima, baixo crescimento da produti-
vidade do trabalho na economia brasileira, levando a um aumento na distância da 
nossa produtividade em comparação com os países utilizados como referência de 
alta produtividade, bem como o processo acelerado de evolução da produtividade na 
China, que vem diminuindo sistematicamente a diferença desta para o Brasil, indica 
que, mantendo-se estas tendências, a produtividade do trabalho afetará seriamente 
a capacidade de competição da economia brasileira, sobretudo nas atividades da 
indústria de transformação. A decomposição do diferencial de produtividade do 
trabalho fornece uma explicação mais detalhada sobre esses processos.

(Continuação)



217

Produtividade do trabalho e mudança estrutural: uma comparação internacional  
com base no world input-output database (wiod) 1995-2009

4.2. Resultados da Decomposição do Diferencial de Produtividade do Trabalho

Uma forma de aprofundar o entendimento sobre a trajetória da posição relativa 
da produtividade do trabalho da economia brasileira é mensurar em que medida 
os movimentos de produtividade relativa de cada atividade contribuiu para as 
mudanças no diferencial de produtividade da economia como um todo. Para 
isso, a diferença relativa de produtividade do trabalho foi decomposta conforme 
detalhado previamente na seção 3.1, nas equações (2.1) ou (2.2) para os anos de 
1995 e 2009. O resultado geral da aplicação dessa decomposição pode ser visto 
na tabela 6. Ele mostrou que diferentes atividades explicam a distância relativa 
do Brasil para diversos países. 

TABELA 6
Contribuição das atividades para o diferencial de produtividade do trabalho entre o 
Brasil e os países de referência
(Em %)

Atividade
China México1 EUA Alemanha

1995* 2009* 2009* 1995** 2009** 1995** 2009**

Agropecuária 5,9 6,4 1,5 1,2 1,5 1,3 1,2

Ind. ext. mineral 0,8 1,0 1,2 1,1 0,7 0,6 0,2

Alim., beb. e fumo 2,9 2,6 1,7 1,7 1,0 2,1 1,2

Têxteis 2,3 1,4 0,5 0,6 0,2 0,6 0,3

Vest., couro e calç. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Madeira 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3

Celulose e papel 1,4 1,3 4,2 1,8 1,0 1,8 1,2

Refino 0,7 1,1 0,9 0,5 1,0 0,1 0,0

Químicos 2,2 3,2 7,0 1,7 1,2 2,4 2,3

Borr. e plást. 0,7 0,5 0,8 0,7 0,4 1,1 1,1

Prod. min. n-met. 0,8 0,7 0,3 0,4 0,3 1,1 0,7

Metalurgia 2,1 1,9 0,5 1,9 1,0 3,0 2,4

Máq. e equip. 1,1 1,3 1,0 1,3 1,2 3,3 2,7

Equip. elet. e ópt. 1,4 1,2 3,7 2,1 6,0 3,1 4,3

Equip. transp. 1,4 1,9 5,8 1,9 1,4 2,9 2,9

Ind. diversas 0,9 0,9 1,2 0,6 0,7 0,7 0,4

Elet., gás e água 2,7 2,6 2,4 2,2 1,5 2,2 2,3

Construção 5,6 4,9 5,4 4,2 2,3 6,8 3,7

Com. automotivo 0,0 0,0 0,0 1,1 1,7 1,5 1,6

Com. atacadista 3,6 4,0 2,2 6,4 10,9 5,3 6,6

Com. varejista 6,4 6,0 8,0 7,3 7,8 4,1 3,4

Hotéis e rest. 1,8 2,9 4,7 2,8 2,3 1,4 1,3

Transp. terr. 2,7 1,7 1,1 1,5 1,2 1,8 1,2

Transp. aqua. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9

(Continua)
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Atividade
China México1 EUA Alemanha

1995* 2009* 2009* 1995** 2009** 1995** 2009**

Transp. aéreo 0,4 0,2 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2

Outros transp. 1,2 0,8 0,2 0,9 0,9 1,0 1,6

Corr. e telecom. 0,7 1,1 0,7 3,1 3,6 2,4 3,2

Inter. financeira 9,2 10,5 14,4 7,3 8,4 4,6 4,2

Serv. imobiliários 9,1 9,6 8,9 11,0 10,3 11,2 13,8

Serv. empresas 7,0 7,6 0,7 10,6 11,5 10,6 12,2

Adm. pública 9,7 9,4 9,6 12,5 9,6 6,8 5,8

Educação 5,4 4,4 5,8 0,8 0,6 4,3 3,8

Saúde e ass. soc. 4,0 4,1 2,8 6,3 6,0 6,3 8,8

Outros serv. pess./soc. 4,5 4,6 2,0 3,5 2,8 4,6 4,0

Serv. domésticos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elaborado pelos autores a partir das equações *(2.1) e **(2.2). 
Nota: 1 O diferencial do México foi calculado apenas para o ano de 2009, em função de ser praticamente inexistente em 1995.

Em 1995, a produtividade da economia brasileira era 8,6 vezes superior à 
chinesa, enquanto em 2009 ela se reduziu para 3,0 vezes. Para ambos os anos, a 
distribuição das contribuições pelos macrossetores na determinação do diferencial 
de produtividade ficou bastante parecida, evidenciando que o processo catching up 
chinês, em relação ao Brasil, foi razoavelmente homogêneo e acelerando, reduzindo 
bastante o diferencial de produtividade em um tempo relativamente curto.

A “agropecuária” teve papel importante na determinação desses diferenciais 
de produtividade, sendo responsável por 5,9% do diferencial em 1995 e subindo 
para 6,4% em 2009, a despeito da queda no peso relativo desta atividade na estru-
tura de ocupações brasileira, que passou de 26% em 1995 para 17,4% em 2009.  
Nesse caso, o elemento preponderante para a contribuição foi o correspondente à 
comparação setorial internacional, isto é, a produtividade relativa da “agropecuária” 
brasileira em relação à chinesa, que mesmo com a queda, como já mencionado, 
continuou em níveis elevados.

Já as atividades da indústria de transformação foram responsáveis por 19,0% 
do diferencial em 1995, passando a 18,3% em 2009. Dentre estas, chama a aten-
ção o fato de todas as atividades brasileiras terem apresentado redução em seu 
diferencial de produtividade em relação aos seus pares chineses entre os dois anos, 
com exceção apenas da “celulose, papel, impressão e publicação”, que apresentou 
ligeiro incremento no diferencial de produtividade, passando de 7,8 para 8,0 vezes. 
No entanto, quando se observa a produtividade das atividades chinesas, verifica-se 
que este aumento não foi explicado apenas por um crescimento mais acelerado 

(Continuação)
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da produtividade da “celulose, papel, impressão e publicação” no Brasil,15 mas 
também, por um desempenho relativamente mais fraco desta atividade na China. 
Em 1995, a produtividade de “celulose, papel, impressão e publicação” na China 
era 3,2 vezes superior à produtividade agregada deste mesmo país. Já em 2009, a 
produtividade relativa individual da atividade, na comparação com a produtividade 
agregada, foi de apenas 0,88, demonstrando que a evolução da produtividade na 
referida atividade ficou bem aquém do ritmo de crescimento da produtividade na 
economia chinesa como um todo. Sendo assim, os resultados da decomposição 
mostram que, a despeito de um crescimento do diferencial de produtividade na 
comparação entre a “celulose, papel, impressão e publicação” nos dois países, em 
um contexto de redução generalizada nos diferenciais das demais, a contribui-
ção relativa dessa atividade para o diferencial agregado não cresceu (tabela 6).  
Isso ocorreu justamente por conta da forte queda da produtividade relativa interna 
da atividade na China.16

Ainda na indústria de transformação, pode-se destacar o crescimento da 
produtividade do trabalho na China das atividades “metalurgia e produtos de 
minerais metálicos”, “coque, refino de petróleo e combustível nuclear” e “produtos 
químicos”17. Na decomposição das contribuições denota-se que estas atividades 
registraram uma redução do diferencial de produtividade para seus pares no Brasil, 
ao mesmo tempo em que suas respectivas produtividades cresceram a taxas superio-
res ao crescimento agregado da produtividade na economia chinesa, contribuindo 
positivamente para a redução do diferencial agregado de produtividade.

Outra importante atividade na análise dos diferenciais de produtividade entre 
Brasil e China corresponde à “construção”, que respondeu por 5,6% e 4,9% do 
diferencial agregado, respectivamente em 1995 e 2009. A queda na contribuição 
foi determinada pela forte redução no diferencial de produtividade desta atividade 
na comparação entre os dois países, bem como devido à redução na produtividade 
relativa interna da atividade na China. Em 1995, a produtividade do trabalho da 
“construção” no Brasil era 6,9 vezes superior à desta atividade na China, caindo para 
2,3 vezes em 2009. A queda no diferencial de produtividade da “construção” veio 
acompanhada de uma retração na produtividade relativa interna desta atividade na 
China, que em 1995 foi de 1,2 e atingiu 0,9 em 2009.  Isso indica que a redução 
no diferencial também não se deve fundamentalmente a um desempenho “acima 

15. O crescimento acumulado da produtividade na referida atividade, no mesmo período, foi o segundo maior de toda 
a indústria de transformação (37,2%).
16. Do ponto de vista do peso relativo dessa atividade nas ocupações, houve uma redução de 0,8% para 0,6% (vide 
Anexos III.1 e III.2),  fazendo também  com que a participação relativa da contribuição  dessa atividade para o diferencial 
de produtividade entre Brasil e China não aumentasse.
17. A manutenção de um elevado diferencial de produtividade dos “produtos químicos” brasileiros em relação aos 
chineses (5 vezes superior), a despeito de um bom desempenho relativo da referida atividade na China, fez com que 
sua participação relativa na determinação do diferencial de produtividade entre Brasil e China apresentasse a maior 
subida dentre todas as atividades da indústria de transformação, de 1 ponto percentual (vide tabela 6). 
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da média” da produtividade da “construção” na China, uma vez que ela cresceu 
a um ritmo inferior ao da produtividade agregada, mas também por um baixo 
crescimento da produtividade do trabalho nesta atividade no Brasil, no período 
em questão. Portanto, o cálculo da contribuição da “construção” para o diferencial 
de produtividade foi afetado negativamente por esses fatores. A redução só não foi 
maior porque se trata da principal atividade no que se refere à estrutura do emprego 
no Brasil, representando 6% das ocupações totais em 1995 e 7,1% em 2009. Dessa 
forma, o ponderador referente à estrutura das ocupações na decomposição afetou 
positivamente o valor da contribuição da “construção” para o diferencial agregado 
de produtividade entre Brasil e China.

A atividade “fornecimento de eletricidade, gás e água” foi responsável por 
2,7% do diferencial em 1995 e 2,6% em 2009. Em 1995, o fator principal para o 
cálculo do peso dessa atividade na decomposição correspondeu ao diferencial direto 
da atividade no Brasil em relação à mesma atividade na China, sendo a primeira, 
mais de 8,5 vezes, superior à segunda. Já em 2009, denota-se uma redução na 
comparação direta de produtividade entre as referidas atividades nos dois países, 
que cai para 2,9 vezes, além de uma ampliação do diferencial de produtividade 
desta atividade na China em relação à produtividade agregada desta economia. 
Em 1995, este último diferencial era de 5,3 vezes, o qual aumentou para 6,3 em 
2009, sinalizando que a produtividade de “fornecimento de eletricidade, gás e 
água” chinês se deu em um ritmo ainda mais acelerado do que o crescimento 
da produtividade na economia chinesa como um todo.  Esse desempenho da 
produtividade relativa interna do “fornecimento de eletricidade, gás e água” na 
economia chinesa foi importante para que a contribuição desta atividade para o 
diferencial de produtividade entre Brasil e China ficasse praticamente estável em 
termos relativos, e não fosse reduzida de forma mais significativa.  A partir desses 
elementos pode-se dizer que a queda no diferencial de produtividade do “forneci-
mento de eletricidade, gás e água” esteve mais associada a um desempenho “acima 
da média” da atividade em questão no território chinês, do que a um desempenho 
mais fraco da produtividade  dessa atividade no Brasil, diferente do ocorrido, por 
exemplo, com a “construção”.

Com base nos resultados da decomposição, denota-se que em 1995, as 
atividades do setor de serviços foram responsáveis por 66,1% do diferencial de 
produtividade brasileira em relação à chinesa. Em 2009, estas atividades mantive-
ram praticamente o mesmo poder explicativo, sendo responsáveis por 66,8% do 
diferencial total. Há  destaque para as maiores contribuições em ambos os anos das 
atividades “intermediação financeira” e “serviços imobiliários”,18 de 9,2% e 9,1% 

18. Cabe ressaltar que há de se ter algum cuidado na análise dos resultados referentes a estas duas atividades, uma 
vez que são afetadas por aspectos como o diferencial de juros e a especulação imobiliária, que muitas vezes não são 
expurgadas mesmo após a deflação dos valores.
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em 1995 e de 10,5% e 9,6% em 2009, respectivamente. Apesar do crescimento 
da contribuição, devemos  salientar que houve redução no valor dos três elemen-
tos presentes no cálculo da decomposição no caso  dessa atividade, quais sejam: 
da produtividade relativa direta entre as mesmas atividades nos dois países, na 
produtividade relativa interna destas atividades na China e do peso relativo destas 
atividades na estrutura de ocupações. De todo modo, na medida que o desempe-
nho relativo da produtividade  dessas atividades no Brasil foi de um crescimento 
bem acima da produtividade agregada (expansão acumulada de 62% no caso da 
“intermediação financeira” e 47% no caso dos “serviços imobiliários”), a queda no 
diferencial, na comparação direta com as correspondentes, não foi tão expressiva, 
como ocorrida na maioria das atividades industriais, por exemplo. Dessa forma, a 
contribuição das referidas atividades para o diferencial agregado de produtividade 
continuou em patamares elevados, sendo as duas maiores de todas as atividades 
analisadas na decomposição feita para o ano de 2009 (vide tabela 6).  

Na comparação da produtividade do trabalho da economia brasileira com 
a mexicana, do ponto de vista agregado, durante todo o período em análise, os 
valores foram muito parecidos. No entanto, no último ano da série, por conta 
de a economia mexicana ter sofrido impactos depressivos mais significativos em 
decorrência da crise financeira eclodida em 2008, denota-se o surgimento de um 
pequeno diferencial de produtividade em favor da economia brasileira. Com relação 
aos valores para os dois anos em análise, em 1995 não houve praticamente dife-
rencial de produtividade agregado entre estes dois países, sendo os valores 9,1 no 
Brasil e 9,3 no México. Já em 2009 a produtividade brasileira foi 1,2 vezes superior 
à mexicana, com valores de 10,4 no Brasil e 9,0 no México.  Na medida que, em 
1995 não há praticamente diferencial agregado de produtividade entre os países, a 
análise dos resultados da decomposição perde poder explicativo. Dessa forma, para 
esse ano, comentaremos apenas alguns aspectos setoriais mais relevantes. Para 2009, 
assim como na comparação com a China, utilizaremos a decomposição presente 
na equação (2.1), uma vez que a produtividade brasileira, em termos agregados, 
foi superior à mexicana no ano.

A despeito de em 1995 não ter havido praticamente nenhum diferencial de 
produtividade, na perspectiva setorial denota-se algumas diferenças importantes. 
As atividades “agropecuária” e “indústria extrativa mineral” da economia mexicana 
apresentavam produtividade superiores de 1,2 e 6,2 vezes a verificada em seus pares 
brasileiros, respectivamente.

Já na indústria de transformação, houve clara vantagem das atividades brasi-
leiras. Das catorze atividades desta indústria, em onze a produtividade brasileira foi 
superior, com destaque para atividades cuja produção predominante corresponde a 
bens de capital, tais como “máquinas e equipamentos” e “equipamentos elétricos e 
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ópticos”. Na primeira, a produtividade brasileira foi de 3,36, enquanto na segunda, 
4,5 vezes acima da produtividade destas mesmas atividades no México.  Houve três 
atividades cuja produtividade mexicana em 1995 foi maior, a saber, “vestuário, 
couro e calçado”, “madeira e produtos de madeira e cortiça” e “produtos de mi-
nerais não-metálicos”, cujas produtividades no México foram 56%, 32% e 23%, 
respectivamente, superiores às verificadas no Brasil. Já as atividades industriais de 
“fornecimento de eletricidade, gás e agua” e de “construção” foram mais produtivas 
no Brasil na comparação com o México em 1995.

Quanto aos serviços, a situação foi um pouco diferente em 1995. Das dezesseis 
atividades da matriz, apenas em metade a produtividade brasileira foi superior. 
A superioridade da produtividade brasileira se fez de forma mais marcante nas 
atividades de “transporte aquaviário” (11,4 vezes seu correspondente no México) e 
“transporte aéreo” (4,4 vezes acima da mexicana). Em contrapartida, os principais 
diferenciais positivos de produtividade dos serviços mexicanos na comparação com 
os brasileiros foram encontrados nos “serviços imobiliários” (3,7 vezes superior ao 
brasileiro) e “correios e telecomunicações” (2,9 vezes acima do brasileiro).

  Para o ano de 2009 ocorrem algumas mudanças em relação às atividades 
que mais contribuíram para a diferença de produtividade entre Brasil e Méxi-
co. A “agropecuária” passou a contribuir com 6,3% da explicação em função 
do maior crescimento da sua produtividade no Brasil (4,5% ao ano), quando 
comparada ao México (1,5% ao ano).  Esse crescimento fez com que o valor da 
produtividade da “agropecuária” brasileira ultrapassasse a produtividade de seu 
correspondente no México.

 Já a “indústria extrativa mineral”, embora tenha conseguido melhorar sua 
situação relativa, ainda permaneceu inferior à mexicana. A produtividade desta 
atividade no México ainda era 3,9 vezes superior à produtividade no Brasil em 
2009. Além disso, vale destacar que a produtividade relativa interna dessa atividade 
no México foi quase catorze vezes superior à produtividade agregada. É o caso em 
que o diferencial de produtividade individual da atividade segue direção oposta ao 
diferencial de produtividade agregada.  Nesta situação, a contribuição da atividade ao 
diferencial decomposto (da produtividade agregada brasileira em relação à mexicana) 
atua reduzindo a importância relativa das atividades brasileiras mais produtivas (em 
relação a seus pares mexicanos) na determinação do diferencial agregado. Na medida 
que a participação da “indústria extrativa mineral” nas ocupações totais é reduzida 
no Brasil, representa 0,3% do pessoal ocupado, esse efeito de redução da contri-
buição relativa das atividades brasileiras mais produtivas é pequeno, apenas 0,9%.

O percentual explicado pelas atividades da indústria de transformação em 2009 
foi de 18,0%. De uma forma geral, as atividades conseguiram manter diferenciais 
positivos de produtividade em relação aos seus pares no México. As atividades 
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de “máquinas e equipamentos” e “equipamentos elétricos e ópticos” continua-
ram sendo destaque, embora o diferencial desta última em favor da atividade no 
Brasil tenha tido uma pequena queda. As atividades que em 1995 já eram mais 
produtivas no México, já mencionadas anteriormente, também mantiveram dife-
renciais de produtividade em relação às atividades no Brasil, com a incorporação 
de duas novas atividades, quais sejam, “alimentos, bebidas e fumo” e “metalurgia 
e produtos de minerais metálicos”. Denota-se que, dentre as cinco atividades que 
foram mais produtivas no México, em quatro delas, com exceção de “vestuário, 
couro e calçado”, a produtividade relativa interna foi superior a 1,0.  Nesse senti-
do, essas atividades também contribuíram para reduzir a importância relativa das 
atividades mais produtivas na decomposição do diferencial agregado entre Brasil 
e México. Dentre essas, destaque para “metalurgia e produtos de minerais metáli-
cos” e “alimentos, bebidas e fumo”, cujas contribuições relativas na decomposição 
foram de 1,9% e 2,6%, respectivamente, sendo a segunda e quarta maiores de 
toda a indústria de transformação. Na primeira, os elementos mais significativos 
na determinação do valor da contribuição foram a produtividade relativa interna, 
que foi de 2,5, além do peso na estrutura de ocupações no Brasil, de 1,1%. Na 
segunda, a produtividade relativa foi de 1,37 e a participação nas ocupações totais 
de 2,5%, que foram fundamentais para determinar o valor de contribuição, bem 
como sua participação relativa no diferencial total. Dessa forma, as expressivas 
parcelas relativas dessas atividades na decomposição do diferencial de produtividade 
entre Brasil e México impediram que as contribuições das atividades brasileiras 
efetivamente mais produtivas que as mexicanas fossem maiores.

A atividade da indústria de transformação com a maior contribuição, em 
termos relativos, foi a de “produtos químicos”, que representou 3,2%. Neste 
caso, a contribuição está calcada em um diferencial positivo de produtividade da 
atividade brasileira em relação à mexicana (2,3 vezes superior), bem como em 
uma produtividade da atividade no México 3,1 vezes superior à produtividade 
agregada deste país. Sendo assim, mesmo com baixa percentual das ocupações 
totais no Brasil (0,5%), e do impacto de atividades menos produtivas no cálculo 
da decomposição do diferencial, a contribuição dos “produtos químicos” teve 
significativa representatividade.

Ainda que com apenas 0,4% de participação na estrutura de ocupações, 
a atividade “fornecimento de eletricidade, gás e água” contribuiu com 2,6% do 
diferencial, graças à diferença de quase 90% entre as produtividades brasileira e 
mexicana nesta atividade, e à produtividade relativa desta atividade frente ao agre-
gado da economia mexicana, de quase quatro vezes. Já a atividade “construção” 
possui um poder explicativo elevado de 4,9%, dada a sua participação na estrutura 
de ocupações brasileira de 7,1% e o diferencial de produtividade entre a atividade 
nos dois países de 154,6% a favor da atividade no Brasil.
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Mais uma vez as atividades ligadas aos serviços possuem o maior poder 
explicativo, 67,2% do total da diferença entre os dois países. As atividades “inter-
mediação financeira” e “serviços imobiliários” foram as mais representativas para 
o diferencial, com 19,9% do total. De todo modo, vale ressaltar que essas últimas 
contribuições estiveram associadas a atividades cuja produtividade no México não 
foi inferior à brasileira. A produtividade da “intermediação financeira” foi 10% 
superior à brasileira; já a produtividade dos “serviços imobiliários” foi apenas 1% 
superior a esses mesmos serviços prestados no Brasil. Os valores expressivos das 
contribuições nestes casos estiveram calcados, primordialmente, nos altos valores 
das produtividades relativas internas das referidas atividades. A produtividade 
da “intermediação financeira” mexicana foi 13,3 vezes superior à produtividade 
agregada do México, enquanto a dos “serviços imobiliários” foi 16,2 vezes superior 
em 2009.  Esses são, também, exemplos em que atividades menos produtivas da 
economia brasileira em relação às mexicanas reduzem o poder explicativo de ati-
vidades brasileiras relativamente mais produtivas na determinação do diferencial 
de produtividade agregada entre Brasil e México. A atividade brasileira do setor de 
serviços, que foi mais produtiva que a mexicana, e teve a maior contribuição para 
o diferencial, foi a “administração pública e seguridade social”, com contribuição 
relativa de 9,2%. A produtividade desta última atividade no Brasil foi quase quatro 
vezes acima do seu correspondente no México.

Na comparação da produtividade do trabalho no Brasil com a produtividade 
nos EUA, o panorama é bem distinto do que exposto até agora. De antemão vale 
ressaltar que a produtividade brasileira em nível durante todo o período em análise 
foi inferior à norte-americana. Além disso, houve um aumento do diferencial 
de produtividade entre 1995 e 2009, isto é, o crescimento da produtividade do 
trabalho nos EUA também foi superior ao que se observou no Brasil. No ano 
inicial, a produtividade do trabalho nos EUA era 6,1 vezes acima da brasileira, 
valor que passou a ser de 7,1 vezes em 2009. Como a produtividade do país de 
referência é superior à brasileira, discutiremos os resultados da decomposição 
com base na equação (2.2).

A produtividade do trabalho da “agropecuária” nos EUA registrou expressivos 
diferenciais favoráveis em relação à produtividade da “agropecuária” brasileira, 
com expansão do gap entre 1995 e 2009. No ano inicial, o diferencial era de 
16,4 vezes, atingindo 21,7 vezes em 2009. Cabe ressaltar que a “agropecuária” 
brasileira foi uma das atividades com maior crescimento da produtividade no 
Brasil (crescimento acumulado de 85,8%). A despeito desse desempenho (bem 
acima da expansão agregada), a produtividade relativa interna brasileira dessa 
atividade ainda se situou em níveis muito baixos, sendo de 0,22 em 1995 e 0,36 
em 2009, na relação com a produtividade agregada no Brasil. Assim, dada a baixa 
produtividade relativa interna da agropecuária brasileira, bem como o reduzido 
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peso relativo desta atividade na estrutura de ocupações nos EUA, o valor de 
contribuição na decomposição do diferencial foi pequeno, representando apenas 
1,2% em 1995 e 1,5% em 2009.

Já as atividades da indústria de transformação contribuíram com 15,5% 
do diferencial em 1995, percentual que se manteve estável em 2009. Houve, no 
entanto, na maioria das atividades, aumentos no diferencial de produtividade na 
comparação com os pares brasileiros. Das catorze atividades contempladas, em doze 
houve aumento do diferencial de produtividade em favor das atividades da economia 
norte-americana. Dentre estas, destaque para o forte aumento no diferencial de 
produtividade de “equipamentos elétricos e ópticos”. O diferencial dessa atividade 
passou de 2,3 para 16,8, na comparação entre 1995 e 2009.  Esse incremento foi 
determinante para tornar essa atividade como a principal contribuinte da indús-
tria de transformação para o diferencial agregado de produtividade do trabalho 
entre EUA e Brasil, na decomposição para o ano de 2009. Tal atividade saiu de 
uma representatividade de 2,1% em 1995 para 6% do diferencial total em 2009.  
A contribuição seria ainda maior caso sua produtividade relativa interna no Brasil, 
isto é, na comparação com a produtividade agregada do Brasil, não sofresse retração 
de 2,9 para 2,2. De todo modo, ao manter-se em um patamar significativamente 
mais elevado que a produtividade agregada brasileira, o valor da contribuição não 
foi impactado de forma mais expressiva.

Por outro lado, devemos destacar as únicas atividades da indústria de trans-
formação que lograram reduzir o diferencial de produtividade para seus pares nos 
EUA, ao mesmo tempo em que mantiveram contribuições relativamente expressivas 
ao diferencial agregado, a saber: “produtos químicos” e “celulose, papel, impressão 
e publicação”.  No caso da primeira, a manutenção de uma participação elevada 
nos resultados da decomposição de 2009 (1,2%, o que a colocou na terceira 
maior da indústria de transformação), por exemplo, a despeito da queda no di-
ferencial de produtividade com a atividade nos EUA, deve-se fundamentalmente 
ao crescimento mais expressivo da produtividade relativa interna da atividade no 
Brasil, que em 1995 era 3,4 e atingiu 6,2 em 2009. No caso da “celulose, papel, 
impressão e publicação”, além da redução no diferencial entre as atividades, hou-
ve também aumento da produtividade relativa interna no âmbito da economia 
brasileira, na comparação entre 1995 e 2009. No entanto, tais variações foram 
bem mais modestas frente às ocorridas com os químicos. A manutenção de uma 
contribuição relativamente elevada  dessa atividade em 2009 (peso relativo de 1%, 
que a colocou na quarta maior contribuição de toda a indústria de transformação), 
se deveu principalmente ao maior peso na estrutura de ocupações nos EUA no 
referido ano, sendo responsável por 1,1% das ocupações totais, quase o dobro 
da representatividade dos “produtos químicos”, que absorveu 0,6% do total de 
ocupados. De todo modo, convém ressaltar que em ambas as atividades houve 



226 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

redução no valor de suas respectivas contribuições relativas, explicada tanto pela 
queda de diferencial de produtividade com os pares estadunidenses, como pela 
redução ocorrida de peso relativo na estrutura de ocupações.

Algo semelhante ocorreu com a atividade de “fornecimento de eletricidade, gás 
e água”, a qual teve reduzido o diferencial de produtividade em relação à atividade 
nos EUA (de 5,2 para 4,6 vezes), e um aumento na produtividade do trabalho na 
comparação interna com a produtividade agregada (de 5,3 para 6,0 vezes), além 
de ligeira queda na estrutura de ocupações (de 0,5% para 0,4%). Assim, as que-
das no diferencial de produtividade e na participação na estrutura de ocupações 
predominaram no cálculo da contribuição, frente ao avanço da produtividade 
relativa interna, determinando a queda na contribuição relativa dessa atividade ao 
diferencial. De todo modo, os valores das contribuições foram elevados em ambos 
os anos. Em termos relativos, foram de 2,2% em 1995 e 1,5% em 2009.

Na “construção”, a despeito da redução do gap de produtividade do trabalho 
entre a atividade brasileira em relação à mesma atividade que opera nos EUA, 
entre 1995 e 2009 (de 5,2 para 4,7), verificou-se uma retração na produtividade 
relativa interna da atividade brasileira (de 9,2 para 6,8). Como mencionado na 
análise comparativa com a China, os dados indicam que a “construção” no Brasil 
registrou resultados muito ruins no que se refere à produtividade do trabalho.  
Dessa forma, pode-se dizer que o principal determinante para a redução do gap 
de produtividade neste caso foi o baixíssimo crescimento da produtividade do 
trabalho da “construção” nos EUA.  Esses resultados fizeram com que a contri-
buição dessa atividade para o diferencial agregado de produtividade entre EUA 
e Brasil apresentasse uma queda expressiva, a despeito da manutenção de uma 
mesma taxa de participação relativa na estrutura de emprego nos EUA. Em 
1995, a “construção” correspondia à principal contribuição da indústria para o 
gap positivo de produtividade com o Brasil, representando 4,2% do diferencial 
total, que por sua vez caiu a 2,3% em 2009.

Na decomposição das contribuições para o diferencial entre o Brasil e os 
EUA, também se denota uma forte concentração associada às atividades do 
setor de serviços. Em 1995, a contribuição destas atividades para o diferencial 
representou 75,7%, passando a 78,5% em 2009. No período em análise houve 
pequenas mudanças em termos da composição das principais contribuições 
das atividades. Em 1995, as contribuições mais expressivas encontravam-se na 
“administração pública e seguridade social”, “serviços imobiliários” e “serviços 
prestados às empresas”. Em 2009, as duas últimas mantiveram-se entre as três 
maiores contribuições para o diferencial de produtividade, mas a atividade “co-
mércio atacadista, exceto de veículos automotivos” passou a conferir a segunda 
maior contribuição do setor de serviços para o diferencial de produtividade entre 
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esses dois países. O expressivo aumento da contribuição desta última atividade 
esteve calcado fundamentalmente no componente de comparação entre a pro-
dutividade do trabalho da atividade nos EUA e a mesma atividade no Brasil. Em 
1995, a produtividade do trabalho do “comércio atacadista, exceto de veículos 
automotivos” nos EUA era 5,5 vezes acima da produtividade da mesma atividade 
no Brasil, superioridade que passou a 12,1 vezes em 2009. Ainda no setor de 
serviços, outras atividades cujos resultados da decomposição chamam atenção 
são o “comércio e reparo de veículos automotivos e comércio de combustível” 
e o “transporte aquaviário”. Embora a contribuição destas atividades no cálculo 
do diferencial não seja expressiva, devido à sua baixa participação na absorção 
da mão de obra nos EUA, denota-se um aumento significativo do diferencial de 
produtividade na comparação entre as atividades nos EUA e Brasil, em ambas as 
atividades. No caso de “comércio e reparo de veículos automotivos e comércio de 
combustível” o diferencial de produtividade passou de 9,1 vezes em 1995 para 
21,5 vezes em 2009. Já o “transporte aquaviário” nos EUA era apenas 2,1 vezes 
mais produtivo que este mesmo transporte no Brasil em 1995, enquanto em 
2009 essa proporção passou a ser de 16,6 vezes.  Ao se calcular a produtividade 
relativa interna no Brasil, percebe-se que o fraco desempenho da produtividade 
do trabalho dessas atividades no Brasil também contribuiu para o aumento do 
diferencial. A produtividade relativa interna do “comércio e reparo de veículos 
automotivos e comércio de combustível”, em relação à produtividade agregada da 
economia brasileira, foi reduzida de 0,91 para 0,79. Já a produtividade relativa do 
“transporte aquaviário”, que era 5,1 vezes superior à produtividade agregada do 
trabalho no Brasil em 1995, passou a ser de apenas 1,75 vezes em 2009.

Passando aos resultados da decomposição do diferencial de produtividade 
do trabalho entre a economia alemã e a brasileira, vale inicialmente ressaltar que 
a produtividade da primeira também se mostrou superior à segunda em todo 
período analisado. Contudo, na comparação entre 1995 e 2009, o diferencial se 
manteve praticamente estável, sendo a produtividade alemã 6,6 vezes a brasileira 
no ano inicial e 6,5 vezes no ano final. A despeito dessa estabilidade, houve algu-
mas mudanças importantes na composição das contribuições setoriais para este 
diferencial, discutidas a seguir.

Ao contrário do que se verificou na comparação com os EUA, é interessante 
notar que houve uma redução no diferencial de produtividade da atividade “agro-
pecuária” alemã em relação à brasileira, ainda que tenha permanecido como muito 
mais produtiva. O diferencial, que era 13,3 vezes em 1995, passou a ser de 10,2 
vezes em 2009. O crescimento da produtividade do trabalho na “agropecuária” 
brasileira, acima do crescimento da produtividade agregada desta economia, 
foi importante para a redução do gap de produtividade nesta atividade entre 
Alemanha e Brasil. De todo modo, dado o reduzido peso da “agropecuária” nas 
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ocupações totais na Alemanha, a contribuição da atividade para o diferencial de 
produtividade, calculada a partir da decomposição, apresentou valores modestos, 
de 1,3% em 1995 e 1,2% em 2009.

Quanto às atividades da indústria de transformação, além da queda na 
contribuição relativa para o diferencial de produtividade (22,7% em 1995 contra 
19,8% em 2009), o número de atividades que registraram retração e aumento na 
comparação direta de produtividade foi praticamente o mesmo. Na comparação 
entre 1995 e 2009, das catorze atividades, seis registram ampliação no diferen-
cial favorável à economia alemã, enquanto nas oito restantes houve redução na 
diferença de produtividade do trabalho na Alemanha em relação à brasileira. 
É interessante notar que as duas principais atividades cujo diferencial alemão 
amentou no referido período correspondem a atividades que perderam espaço na 
estrutura de produção e emprego alemã, mas que mantiveram um elevado nível 
de produtividade, quais sejam: “têxteis” e “vestuário, couro e calçados”. Contudo, 
quando se trata das principais contribuições da indústria para o diferencial de 
produtividade, tanto em 1995, quanto em 2009, denota-se uma concentração 
nas atividades produtoras de bens de capital, que, não por acaso, são predomi-
nantes em termos da participação na estrutura de ocupações da economia alemã. 
Destaque para as contribuições das “máquinas e equipamentos”, “equipamentos 
elétricos e ópticos” e “equipamentos de transporte”.

Na comparação entre 1995 e 2009, no entanto, verifica-se que dentre essas 
últimas atividades mencionadas, a única que realmente conseguiu ampliar o 
diferencial de produtividade em relação ao seu par no Brasil, assim como a con-
tribuição em termos relativos na decomposição do diferencial de produtividade, 
foi “equipamentos elétricos e ópticos”; a contribuição relativa desta última para o 
diferencial de produtividade passou de 3,1% em 1995 para 4,3% em 2009. Tanto 
“máquinas e equipamentos” quanto “equipamentos de transporte” tiveram seus 
respectivos diferenciais de produtividade reduzidos em relação às atividades no 
Brasil, o que foi determinante para a redução da contribuição destas atividades 
na explicação do diferencial de produtividade. No caso de “equipamentos de 
transporte”, o crescimento da produtividade da atividade brasileira em proporção 
acima da produtividade agregada da economia contribuiu, também, para a redu-
ção deste diferencial. Já a relação entre a produtividade de “máquinas e equipa-
mentos” no Brasil, comparada à produtividade agregada da economia brasileira, 
apresentou retração, ou seja, houve um crescimento ainda inferior à expansão 
agregada da produtividade no Brasil. Dessa forma, além de, neste último caso, 
a redução do diferencial ter sido mais tímida, os dados indicam que a evolução 
da produtividade do trabalho na produção das “máquinas e equipamentos” na 
Alemanha obteve um desempenho muito aquém do obtido, por exemplo, pelos 
“equipamentos elétricos e ópticos”.
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Convém também destacar a forte queda na contribuição da “construção” 
para o diferencial de produtividade entre Alemanha e Brasil, passando de 6,8% 
para 3,7% do diferencial total. Não obstante, houve um aumento no diferencial 
direto de produtividade do trabalho, na comparação entre a mesma atividade 
nos dois países. Como as análises comparativas anteriores já ressaltaram, a evo-
lução da produtividade do trabalho da “construção” na economia brasileira não 
registrou bons resultados. Logo, não foi o desempenho da “construção” no Brasil 
o elemento determinante da expressiva queda na contribuição desta atividade 
para o seu diferencial de produtividade entre Alemanha e Brasil. A redução na 
contribuição ao diferencial só ocorreu devido às mudanças estruturais verificadas 
na economia alemã, a partir das quais a atividade “construção” diminuiu signi-
ficativamente sua participação relativa nas ocupações totais, saindo de 8,6% em 
1995 para 5,5% em 2009.

Assim como verificado na comparação com os EUA, observa-se também 
uma expressiva concentração das contribuições nas atividades do setor de serviços. 
Embora em termos absolutos os serviços ainda tenham sido responsáveis por um 
percentual menor que o verificado na análise comparativa com os EUA, chama 
atenção o forte crescimento da contribuição destas atividades no diferencial de 
produtividade. Se em 1995, elas respondiam por 66,5% do diferencial, em 2009 
esse percentual passou a ser de 72,7%. As atividades prestadoras de serviços que 
conferiram as principais contribuições foram as mesmas em ambos os anos, inclusive 
com ampliação dos pesos relativos de suas contribuições, quais sejam: “serviços 
imobiliários” e “serviços prestados às empresas”. Curiosamente, o aumento na 
contribuição destas atividades ocorreu apesar da redução do diferencial de produ-
tividade na comparação entre elas nos dois países. Em 1995, a produtividade dos 
“serviços imobiliários” da economia alemã era 7,8 vezes superior à produtividade 
desta mesma atividade no Brasil, enquanto a produtividade de “serviços presta-
dos às empresas” era 8,9 vezes superior à produtividade de seu par no Brasil. Esta 
superioridade, no entanto, foi reduzida, atingindo 5,7 vezes na comparação com 
a primeira, e 7,0 vezes com a segunda.

No caso de “serviços prestados às empresas”, seu aumento na contribuição ao 
diferencial se deve fundamentalmente ao expressivo crescimento da participação 
relativa na estrutura do emprego na Alemanha (de 7,6% para 13,2% das ocupações 
totais na comparação entre 1995 e 2009). Quanto aos “serviços imobiliários”, o 
elemento fundamental do aumento da contribuição foi o incremento da produ-
tividade desta atividade no Brasil, em relação à produtividade agregada brasileira 
(aumentando de 10,1 para 13,9 também na comparação entre 1995 e 2009).  
A atividade do setor de serviços da economia alemã que apresentou o maior cres-
cimento do diferencial positivo de produtividade na comparação com a mesma 
atividade da economia brasileira foi “transporte aquaviário”. Na apresentação da 
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análise comparativa com a economia norte-americana já havíamos destacado essa 
atividade como uma daquelas cuja produtividade do trabalho no Brasil havia 
registrado resultados muito insatisfatórios. O diferencial de produtividade dessa 
atividade na comparação com a Alemanha é ainda mais alarmante, passando de 2,6 
vezes em 1995 para incríveis 49,9 vezes em 2009. Em termos da decomposição, 
a contribuição relativa dessa atividade registrou forte crescimento no período, 
saindo de 0,1% em 1995 para 0,8% em 2009, uma expansão bastante relevante, 
haja vista a baixa participação na estrutura de ocupações da economia alemã (0,1% 
das ocupações totais em ambos os anos em questão), além da expressiva queda na 
produtividade interna relativa da atividade na economia brasileira.

4.3. Resultados da “Produtividade Cruzada”

O outro exercício de comparação proposto é o cruzamento das estruturas da eco-
nomia brasileira com a dos demais países selecionados. A ideia principal é ver o 
que ocorreria com a produtividade agregada da economia caso, ceteris paribus, o 
Brasil tivesse a distribuição de pessoal ocupado ou a produtividade das atividades 
igual àquelas dos países utilizados como referência. 

Primeiramente, vale notar que no período 1995-2009 a evolução da estrutura 
de ocupações brasileira foi tal que houve perda de participação na “agropecuária” 
(-33,2%) e na “indústria extrativa mineral” (-13,8%). A indústria de transformação, 
de um modo geral, ficou equilibrada (-2,2%), sendo que o comportamento das 
suas atividades foi bastante heterogêneo, com algumas crescendo a participação 
a altas taxas, como “coque, refino de petróleo e combustível nuclear” (30,1%), 
“equipamentos de transporte” (27,1%) e “máquinas e equipamentos” (23,7%), 
e outras perdendo bastante participação, como “produtos químicos” (-21,4%), 
“celulose, papel, impressão e publicação” (-19,4%) e “têxteis” (-13,7%). Já a “cons-
trução” (19,6%) e os “serviços” (14,4%) ganharam participação no total de pessoas 
ocupadas, sendo que apenas quatro atividades do setor de serviços diminuíram sua 
parcela: “comércio e reparo de veículos automotivos e comércio de combustível” 
(-26,5%), “intermediação financeira” (-19,3%), “serviços imobiliários” (-18,1%) 
e “transporte aéreo” (-7,4%). Para se ter uma ideia do deslocamento do pessoal 
ocupado nos demais países, a tabela 7 mostra a participação do pessoal ocupado 
entre 1995 e 2009, pelos macrosetores.



231

Produtividade do trabalho e mudança estrutural: uma comparação internacional  
com base no world input-output database (wiod) 1995-2009

TABELA 7
Participação do pessoal ocupado por macrosetores em 1995 e 200919

(Em %)

Macrosetor
1995 2009

BRA CHN MXC EUA DEU BRA CHN MXC EUA DEU

Agropecuária 26,0 52,2 20,6 2,1 2,9 17,4 38,1 14,4 1,4 2,1

Indústria extrativa mineral 0,4 1,9 0,5 0,5 0,5 0,3 1,3 0,5 0,5 0,2

Indústria de transformação 13,0 15,4 17,7 13,9 22,5 12,7 19,1 15,3 8,9 18,5

Fornecimento de eletric., gás 
e água

0,5 0,4 0,6 0,5 1,0 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7

Construção 6,0 5,3 6,7 5,3 8,6 7,1 6,9 10,0 5,3 5,5

Serviços 54,3 24,8 53,9 77,8 64,6 62,1 34,1 59,5 83,5 73,0

Elaborado pelos autores a partir do WIOD. 
Obs.: BRA = Brasil; CHN = China; MXC = México; EUA = Estados Unidos; DEU = Alemanha.

A partir da equação (3), a estrutura de ocupações da economia brasileira 
foi substituída por aquela de China, México, EUA e Alemanha nos anos de 
1995 e 2009. Desse modo, podemos ter uma ideia do tamanho do impacto 
que mudanças estruturais poderiam provocar sobre a produtividade brasileira, 
mantendo as produtividades originais de suas atividades. Para que o impacto 
na produtividade da economia seja positivo é preciso que as atividades com 
produtividade acima da agregada ganhem participação na mão de obra, ou que 
aquelas atividades com produtividade inferior à agregada percam participação 
na mão de obra. Analogamente, impactos negativos na produtividade da econo-
mia ocorrem quando atividades com produtividade acima da agregada perdem 
participação na estrutura de ocupações, ou quando as atividades que ganham 
participação na estrutura de ocupações são aquelas que possuem produtividade 
inferior à agregada. Em outras palavras, a contribuição positiva (ou negativa) 
para a produtividade agregada, em função das mudanças nesse primeiro exercício, 
depende fundamentalmente da produtividade relativa interna das atividades que 
ganham (ou perdem) espaço na estrutura de ocupações, isto é, se esta produtivi-
dade é maior ou menor do que 1. Os resultados dessa substituição na estrutura 
de ocupações são apresentados na tabela 8 a seguir.

19. Nos anexos estão as tabelas com a participação do pessoal ocupado por atividade.
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TABELA 8
Produtividade da economia brasileira substituindo a estrutura de ocupações desta 
pela dos países de referência (US$ 1.000,00/trabalhador)

País de Referência
Produtividade Cruzada Diferença1

1995 2009 1995 (%) 2009 (%)

China 7,0 9,3 -24,0 -10,2

México 9,5 11,0 4,0 5,6

EUA 15,3 17,5 67,8 68,3

Alemanha 15,1 16,4 65,2 58,2

Elaborado pelos autores. 
Nota: 1Diferença da produtividade cruzada em relação à produtividade efetiva do Brasil no respectivo ano.

Caso o Brasil possuísse a estrutura de ocupações chinesa, haveria uma perda 
na produtividade agregada da economia de 24,0% em 1995 e 10,2% em 2009. Em 
ambos os anos, um dos principais fatores que levaria a tal diminuição na produti-
vidade seria a maior concentração da mão de obra na “agropecuária”. Apesar das 
importantes mudanças estruturais ocorridas na economia chinesa, a composição 
do emprego nesse tipo de atividade ainda possui um peso muito significativo, 
sendo de 52,2% em 1995 e de 38,1% em 2009, ambas bastante superiores à da 
economia brasileira, de 26,0% e 17,4%, respectivamente. Este fator, aliado ao baixo 
nível de produtividade da “agropecuária” brasileira, faria com que o desempenho 
da produtividade agregada da economia fosse bastante afetado. O impacto através 
das atividades que compõem o setor de serviços também contribuiria significati-
vamente para a queda na produtividade da economia, visto que o desempenho de 
muitas dessas atividades é superior ao do conjunto da economia, e a participação 
na estrutura de ocupações chinesa é menor do que no Brasil, dentre os maiores 
impactos estão os das atividades “intermediação financeira” e “comércio atacadista, 
exceto de veículos automotivos”. 

Por outro lado, muitas das atividades ligadas à indústria de transformação, 
que apresentaram produtividade acima da média da economia brasileira, e possuem 
maior participação relativa na estrutura de ocupações chinesa (na comparação 
com a estrutura brasileira), contribuíram positivamente para a produtividade 
agregada, dentre as quais se destacam “produtos químicos” e “metalurgia e pro-
dutos de minerais metálicos”. Outra atividade que contribui positivamente para a 
produtividade agregada é a “construção”, pois é uma atividade com produtividade 
abaixo da agregada, que perderia participação na mão de obra. No entanto, em 
ambos os anos, o impacto negativo puxado pela “agropecuária” e pelas ativida-
des ligadas aos serviços é superior aos ganhos nas demais atividades, levando à 
queda na produtividade agregada. Em 2009, o impacto negativo diminui em 
função da menor participação da mão de obra na “agropecuária” e de ganhos 
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que ocorreriam com o aumento da participação na atividade “fornecimento de 
eletricidade, gás e água” e em atividades ligadas aos transportes.

Já no caso da substituição da estrutura de ocupações pela do México, os ga-
nhos na produtividade seriam positivos, porém, relativamente pequenos, de 4,0% 
em 1995 e 5,6% em 2009, visto que sua estrutura de ocupação é a mais parecida 
com a brasileira. No ano de 1995, a menor presença de pessoal ocupado que 
haveria na “agropecuária” seria uma fonte positiva de variação na produtividade. 
Além disso, nas atividades da indústria de transformação, todas aquelas nas quais 
a produtividade é menor que a agregada, perderiam participação na estrutura de 
ocupações (exceto “indústrias diversas”), ao mesmo tempo, outras atividades que 
possuem produtividade acima da agregada ganhariam participação, com destaque 
para “equipamentos de transporte” e “equipamentos elétricos e ópticos”. A atividade 
“fornecimento de eletricidade, gás e água” contribuiria positivamente, uma vez que 
é mais produtiva em relação ao agregado da economia e ganharia participação na 
estrutura de ocupações. Isso demonstra uma situação inversa à da “construção”, 
que contribuiria negativamente por ganhar participação, sendo menos produtiva 
na economia como um todo. 

Nas atividades do setor de serviços, ainda que do ponto de vista agregado a 
diferença seja pequena, as mudanças na estrutura de ocupações entre as atividades 
seriam significativas, o que levaria há impactos em distintas direções. As atividades 
ligadas ao comércio contribuiriam positivamente, enquanto, “serviços imobiliá-
rios” e “serviços prestados às empresas”, por apresentarem produtividade superior 
à agregada e possuírem menor participação na estrutura do pessoal ocupado no 
México, não contribuiriam para a expansão da produtividade agregada. 

Para o ano de 2009, a mudança na participação da mão de obra na “agrope-
cuária” continuaria contribuindo positivamente para a produtividade agregada, no 
entanto, na indústria de transformação, as mudanças estruturais nas ocupações já 
passariam a contribuir negativamente para a produtividade agregada, como “meta-
lurgia e produtos de minerais metálicos”, “coque, refino de petróleo e combustível 
nuclear” e “máquinas e equipamentos”, que possuem produtividade maior que a 
agregada e a participação da mão de obra é menor na economia mexicana do que 
na brasileira. A contribuição positiva da atividade “fornecimento de eletricidade, gás 
e água” não se repetiria em 2009 em função da perda de participação na estrutura 
de ocupações e por continuar sendo mais produtiva que o agregado, enquanto a 
“construção” contribuiria negativamente, mais uma vez, por manter a sua produ-
tividade abaixo do agregado da economia, e ter no México uma participação da 
mão de obra superior à verificada no Brasil.

No que diz respeito aos serviços, mais uma vez a similaridade da estrutura 
de ocupações em termos agregados esconde diferenças setoriais importantes.  



234 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

De todo modo, a única mudança significativa em relação a 1995 seria na ativi-
dade “serviços prestados às empresas”, que passaria a contribuir positivamente, 
pois em 2009 sua produtividade foi inferior à da economia e sua participação 
na estrutura de ocupações mexicana foi menor do que em relação à brasileira.

A substituição para a estrutura de ocupações dos EUA geraria um ganho 
significativo de produtividade de 67,8% e 68,3% para os anos de 1995 e 2009, 
respectivamente. Mais uma vez, a diminuição de trabalhadores na “agropecuária” 
geraria um impacto positivo, sendo que desta vez é ainda maior, pois a partici-
pação na estrutura de ocupações é menor que no caso mexicano. Em relação às 
atividades da indústria de transformação, o rearranjo seria, de modo geral, benéfico 
em ambos os anos, com muitas atividades contribuindo positivamente para o 
aumento da produtividade, tanto através de perda de participação naquelas com 
produtividade inferior à agregada quanto aumento naquelas com produtividade 
acima, com destaque para “têxteis” e “vestuário, couro e calçados”, no primeiro 
caso, e “equipamentos elétricos e ópticos” e “equipamentos de transporte” no 
segundo. A menor participação na estrutura de ocupações das atividades, “for-
necimento de eletricidade, gás e água” e “construção”, tanto em 1995 quanto 
em 2009, levaria a impactos positivo e negativo, respectivamente, visto que a 
produtividade da primeira atividade é inferior ao agregado da economia, enquanto 
a produtividade da segunda é superior.

Para a maior parte das atividades de serviços o impacto seria positivo. Em 
1995, o crescimento seria atribuído majoritariamente ao ganho de participação 
das atividades mais produtivas, como “correio e telecomunicações” e “interme-
diação financeira”. Já no ano de 2009 denota-se uma maior heterogeneidade nos 
resultados para o setor de serviços. Isso porque o avanço da produtividade de 
algumas atividades deste setor não ocorreu no mesmo ritmo que o da economia, 
com algumas delas deixando de possuir um nível maior que o do agregado, como 
foi o caso de “serviços prestados às empresas” e “outros transportes e serviços de 
viagem”. Elas registrariam aumento na estrutura de ocupações, caso fosse igual à 
norte-americana. No entanto, outras atividades que já eram mais produtivas do 
que a economia como um todo, além de ampliarem sua produtividade relativa 
interna, ganhariam mais participação na estrutura de ocupações, como “serviços 
imobiliários”, “correio e telecomunicações” e “intermediação financeira”.

A última estrutura de ocupações a ser substituída é a da Alemanha. Caso 
o Brasil possuísse a mesma estrutura de ocupações, os ganhos seriam um pouco 
menores que no caso dos EUA, de 65,2% em 1995 e 58,2% em 2009. Em 1995, 
a “agropecuária” e a “indústria extrativa mineral” contribuiriam positivamente 
ao diminuírem e aumentarem, respectivamente, sua participação na estrutura de 
ocupações. Na indústria de transformação, praticamente todas as atividades que são 
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mais produtivas do que o agregado da economia ganhariam participação, exceto 
“coque, refino de petróleo e combustível nuclear”, com destaque para as ativida-
des “máquinas e equipamentos” e “equipamentos elétricos e ópticos”. A atividade 
“fornecimento de eletricidade, gás e água” contribuiria positivamente ao ganhar 
participação nas ocupações, enquanto a “construção” contribuiria negativamente 
por ganhar participação sendo menos produtiva que a economia como um todo. 
Já nas atividades ligadas aos serviços ocorreria um rearranjo que pode ser conside-
rado como bastante benéfico à produtividade do trabalho no Brasil, haja vista que 
todas as atividades em que a produtividade é inferior ao agregado da economia 
perderiam participação na estrutura de ocupações, ao mesmo tempo em que todas 
que possuem produtividade superior ganhariam participação.

No ano de 2009, o impacto da mudança de estrutura ainda seria bastante 
positivo, mas menor que em 1995, principalmente devido à contribuição negativa 
da “indústria de extrativa mineral” e de algumas atividades ligadas aos serviços. 
A “agropecuária” continuaria contribuindo positivamente, mas a “indústria ex-
trativa mineral” perderia participação e, sendo mais produtiva que o agregado 
da economia, contribuiria para diminuir a produtividade agregada da economia 
brasileira. Na indústria de transformação, a atividade “coque, refino de petróleo 
e combustível nuclear”, mais uma vez, diminuiria a produtividade da economia 
em função de nova perda de participação relativa da mão de obra e de ser uma 
atividade muito produtiva em termos relativos na economia brasileira – o mesmo 
ocorre com “alimentos, bebidas e fumo” e “produtos de minerais não-metálicos”. 
Por outro lado, a nova estrutura de ocupações levaria a contribuições positivas das 
demais atividades, com destaque para “máquinas e equipamentos”, “equipamentos 
elétricos e ópticos” e “equipamentos de transporte”. As atividades “fornecimento de 
energia, gás e água” e “construção” contribuiriam positivamente, com a primeira 
aumentando a participação na estrutura de ocupações e a segunda diminuindo. 

Os ótimos resultados das atividades de serviços obtidos com o exercício para 
o ano de 1995 não se repetiriam. Algumas mudanças referentes ao aumento das 
participações na estrutura de ocupações de atividade prestadoras de serviços, pouco 
produtivas no Brasil, impactariam no sentido de reduzir a produtividade agregada 
brasileira, o que ocorreria, por exemplo, com “serviços prestados às empresas” e 
“outros transportes e serviços de viagem”.

O último exercício de comparação é o cruzamento entre a estrutura de 
ocupações do Brasil e o nível de produtividade dos países utilizados como refe-
rência, conforme proposto na equação (4). O resultado deste exercício reflete, em 
grande medida, os diferenciais de produtividade discutidos anteriormente, tanto 
no seu nível como no  de suas taxas de crescimento. Os resultados encontram-se 
na tabela 9, a seguir.
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TABELA 9
Produtividade da economia brasileira substituindo o nível de produtividade das ativi-
dades desta pelas dos países de referência (US$ 1.000,00/trabalhador)

País de Referência
Produtividade Cruzada Diferença1

1995 2009 1995 (%) 2009 (%)

China 1,6 5,4 -82,1 -48,2

México 11,8 10,2 29,1 -2,3

EUA 47,2 70,4 416,5 576,9

Alemanha 51,5 54,9 463,1 427,9

Elaborado pelos autores. 
Nota: 1Diferença da produtividade cruzada em relação à produtividade efetiva do Brasil no respectivo ano.

No caso do cruzamento da estrutura de ocupações brasileira com a chinesa, 
a produtividade total cai sensivelmente tanto em 1995, quanto em 2009. Em 
1995 a economia brasileira era 8,6 vezes mais produtiva que a chinesa e todas as 
atividades possuíam um nível maior de produtividade. Desse modo, o impacto 
da substituição das produtividades seria considerável, queda de 82,1%. Em 
2009, o diferencial de produtividade ainda era considerável, porém, bem menor, 
de 3,0 vezes. As únicas atividades na China que foram mais produtivas que as 
do Brasil são “outros transportes e serviços de viagem” e “serviços prestados às 
empresas”. Além disso, como o diferencial de produtividade caiu para as demais 
atividades, o impacto de redução da nova produtividade em relação à original 
também seria menor, de 48,2%.

O ganho que seria obtido com a produtividade do México em 1995, de 
29,1%, deve-se, na maior parte, ao grande diferencial de produtividade mexica-
na na “indústria extrativa mineral”. Além disso, na indústria de transformação 
destacam-se as maiores produtividades de “vestuário, couro e calçados”, “ma-
deira e produtos de madeira e cortiça” e “produtos de minerais não-metálicos”.  
As menores produtividades de “máquinas e equipamentos” e “equipamentos 
elétricos e ópticos” são as que impediriam um desempenho ainda melhor,  as-
sim como no caso de “fornecimento de eletricidade, gás e água” e “construção”. 
No caso das atividades de serviços, as menores produtividades de “comércio e 
reparo de veículos automotivos e comércio de combustível”, “hotéis e restau-
rantes” e dos serviços de transporte (exceto terrestre) contribuiriam para uma 
menor produtividade agregada, enquanto, “serviços imobiliários” e “correios 
e telecomunicações” colaboraram para que a produtividade fosse maior. Em 
2009 a substituição da produtividade pela das atividades mexicanas já não 
compensaria, apresentando um resultado de queda de 2,3%, principalmente 
em função do grande avanço da produtividade da “agropecuária” brasileira e da 
queda de produtividade em muitas atividades de serviços mexicanos. No caso 
da “indústria extrativa mineral”, a despeito do crescimento da produtividade 
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da atividade no Brasil, o nível de produtividade mexicano ainda foi superior, o 
que tornaria a substituição positiva para a produtividade agregada.  No caso das 
atividades da indústria de transformação, a única mudança em relação a 1995 
seria a contribuição positiva de “metalurgia e produtos de minerais metálicos”, 
cujo crescimento da produtividade no México foi suficiente para ultrapassar o 
nível de produtividade desta atividade no Brasil. Nas atividades de serviços, a 
única mudança seria na atividade “serviços prestados às empresas”, cuja produ-
tividade diminuiu consideravelmente no México entre 1995 e 2009, chegando 
ao final da década em níveis inferiores aos registrados pela atividade no Brasil. É 
interessante notar que, a despeito de praticamente não haver diferencial de pro-
dutividade entre Brasil e México em 1995, ambos os exercícios de produtividade 
cruzada alavancariam a produtividade da economia brasileira.  Essas diferenças 
evidenciam a relevância de aspectos setoriais no tratamento da produtividade, 
em particular nas análises comparativas.

Os últimos cruzamentos foram feitos entre a estrutura de ocupações do Brasil 
e a produtividade das atividades de EUA e Alemanha. Os resultados obtidos foram 
similares em função do grande diferencial de produtividade que existe entre as 
atividades destes dois países e a do Brasil. No caso dos EUA os ganhos seriam de 
416,5% em 1995 e 576,9% em 2009. Além disso, para ambos os anos, todas as 
atividades contribuiriam positivamente, na medida que a produtividade dos EUA 
foi superior à brasileira em todos os segmentos produtivos. Em 1995 as maiores 
contribuições viriam da “agropecuária”, “indústria extrativa mineral”, “comércio 
e reparo de veículos automotivos e comércio de combustível”, “comércio varejista, 
exceto de veículos automotivos e reparo de bens de consumo” e “outros serviços 
pessoais e sociais”. Já em 2009, mantém-se “agropecuária” e “comércio e reparo 
de veículos automotivos e comércio de combustível” dentre as maiores contribui-
ções, além de “vestuário, couro e calçados”, “equipamentos elétricos e ópticos” e 
“transporte aquaviário”. 

No caso da substituição pela produtividade das atividades da Alemanha, os 
ganhos seriam de 463,1% e 427,9%. Neste caso, em 1995 as atividades alemãs 
também são mais produtivas que as brasileiras na sua totalidade, enquanto em 
2009 o Brasil tem as atividades “coque, refino de petróleo e combustível nu-
clear” e “intermediação financeira” com nível de produtividade superior aos de 
seus pares alemães. Assim como nos EUA, a produtividade da “agropecuária” é 
a atividades que mais contribuiria para a expansão da produtividade brasileira 
em ambos os anos. Dentre as atividades da indústria de transformação, “têxteis” 
apresentaria a maior contribuição à produtividade brasileira nos dois anos em 
análise. Destaque, também, para o peso relativo da “construção” nas contribui-
ções, em função do crescimento, principalmente, da participação na estrutura 
de ocupações no Brasil entre os anos analisados (e menos por uma expansão 
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mais expressiva da atividade na Alemanha). Situação semelhante ocorreu com 
a atividade “comércio varejista, exceto de Veículos Automotivos e Reparo de 
Bens de Consumo”. Outra atividade que teve destaque em termos de sua con-
tribuição relativa foi o “comércio atacadista, exceto de veículos automotivos”, 
que também foi ampliada entre 1995 e 2009, no entanto, apoiada principal-
mente na expansão de produtividade apresentada na Alemanha. Chama atenção 
também o crescimento da contribuição da atividade de “transporte aquaviário”, 
que, embora não tenha sido muito relevante em nenhum dos anos em questão, 
sofreu aumento de dez vezes devido também à forte expansão da produtivi-
dade desta atividade na Alemanha, conforme já destacado. Entre as atividades 
que mantiveram contribuição relativa relevante, mas que foram reduzidas na 
comparação 2009/1995, destacam-se algumas do setor de serviços, como os 
“serviços imobiliários” e “outros serviços pessoais e sociais”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho utilizou os dados disponíveis no WIOD para calcular a produtividade 
do trabalho agregada e por atividades do Brasil e de quatro outros países: China, 
México, EUA e Alemanha. A escolha destes países deveu-se a razões referentes à 
importância na pauta de importações e/ou à concorrência internacional. A pro-
dutividade relativa e suas dinâmicas foram exploradas, evidenciando que a posição 
do Brasil em termos de produtividade do trabalho é bastante frágil e pode afetar 
seriamente sua capacidade competição nos mercados internacionais. 

Em relação à atividade “agropecuária”, o trabalho mostrou que, a despeito 
de ter apresentado uma das maiores taxas de crescimento de produtividade na 
economia brasileira, seu valor em nível ainda é muito baixo quando comparado à 
“agropecuária” dos países mais desenvolvidos, EUA e Alemanha. Na comparação 
com a “agropecuária” alemã, o relativo bom desempenho da atividade brasileira 
conseguiu reduzir o diferencial de produtividade. Já com relação aos EUA, houve 
um aumento significativo do diferencial de produtividade em relação à ativida-
de estadunidense.

No setor industrial, pode-se destacar a emergência da Ásia e o diferencial 
de produtividade das atividades, que ainda existe com os países desenvolvidos, 
fazendo com que o país perdesse produtividade relativa, levando ao aumento 
do gap da produtividade da indústria de transformação. A despeito do baixo 
desempenho generalizado da produtividade na indústria brasileira entre 1995 
e 2009, algumas atividades conseguiriam destoar do comportamento médio e 
obtiveram avanços importantes em termos relativos. É o caso das atividades de 
“celulose, papel, impressão e publicação” e “produtos químicos”. A primeira 
conseguiu ampliar seu diferencial de produtividade em relação às economias 
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chinesa e mexicana, além de reduzir os diferenciais em relação às economias 
norte-americana e alemã. A segunda obteve resultados semelhantes, com exce-
ção do diferencial de produtividade em relação à China, que diminuiu, muito 
embora tenha sido mantido em patamares elevados. 

A atividade de “coque, refino de petróleo e combustível nuclear” pode, tam-
bém, a princípio, ser considerada como de destaque no que se refere aos avanços 
de produtividade na economia brasileira, haja vista a melhora de sua situação na 
comparação com seus correspondentes no México e Alemanha. Em relação à mesma 
atividade na China, a despeito da redução no diferencial, a atividade brasileira tam-
bém conseguiu manter um elevado diferencial. No entanto, quando comparamos 
com seu par nos EUA, os dados mostram que, apesar de alguns bons resultados 
relativos da referida atividade no Brasil, esta se afastou bastante da fronteira de 
produtividade. No caso das atividades ligadas aos serviços, o Brasil ainda apresenta 
uma estrutura bastante heterogênea, com a predominância de atividades de baixa 
produtividade. A distribuição do pessoal entre as atividades prestadoras de serviços 
ainda se concentra em atividades pouco produtivas, cuja defasagem em relação 
à produtividade nos demais países (com exceção da China) foi também elevada, 
tais como “comércio varejista, exceto de veículos e reparo de bens de consumo” 
e “outros serviços pessoais e sociais”. Tal distribuição ficou evidente no primeiro 
exercício de produtividade cruzada, onde a redistribuição interna da estrutura de 
ocupações para aquelas presentes nos países desenvolvidos já seria capaz de elevar 
significativamente a produtividade brasileira. 

A concentração no segmento de serviços, ocorrida nas economias desen-
volvidas se deu calcada principalmente em atividades de produtividade mais 
elevada, como “serviços prestados às empresas”. Esses resultados estão em linha 
com as ideias apontadas por Jorgenson e Timmer (2009) e Inklaar, Timmer e 
Van Ark  (2008), nos quais se destaca o impacto da heterogeneidade existente 
no setor de serviços para a produtividade. Em linhas gerais, os referidos tra-
balhos chamam a atenção para o fato de que o crescimento de determinados 
tipos de serviços, sobretudo os intensivos em tecnologia da informação, são 
capazes de sustentar uma trajetória expansiva da produtividade do trabalho.

No entanto, o segundo exercício de produtividade cruzada parece indicar que 
o caminho para o Brasil diminuir o diferencial de produtividade para os países 
mais avançados ainda  é o do crescimento interno da produtividade das próprias 
atividades, com o investimento em bens de capital de tecnologia avançada e trei-
namento da mão de obra, auxiliado por políticas públicas focadas em atividades  
nas quais o ganho potencial de produtividade seja maior, mas que também estejam 
alinhadas com o dinamismo econômico do resto do mundo.
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ANEXOS

ANEXO I – LISTA DE ATIVIDADES E MACROSETORES

Abreviação da atividade Descrição completa da atividade Macrosetor

Agropecuária Agropecuária Agropecuária

Ind. ext. mineral Indústria extrativa mineral Indústria extrativa mineral

Alim., beb. e fumo Alimentos, bebidas e fumo Indústria de transformação

Têxteis Têxteis Indústria de transformação

Vest., couro e calç. Vestuário, couro e calçados Indústria de transformação

Madeira Madeira e produtos de madeira e cortiça Indústria de transformação

Celulose e papel Celulose, papel, impressão e publicação Indústria de transformação

Refino Coque, refino de petróleo e combustível nuclear Indústria de transformação

Químicos Produtos químicos Indústria de transformação

Borr. E plást. Borrachas e plásticos Indústria de transformação

Prod. min. n-met. Produtos de minerais não-metálicos Indústria de transformação

Metalurgia Metalurgia e produtos de minerais metálicos Indústria de transformação

Máq. e equip. Máquinas e equipamentos Indústria de transformação

Equip. elet. e ópt. Equipamentos elétricos e ópticos Indústria de transformação

Equip. transp. Equipamentos de transporte Indústria de transformação

Ind. diversas Indústrias diversas Indústria de transformação

Elet., gás e água Fornecimento de eletricidade, gás e água Fornecimento de eletricidade, gás e água

Construção Construção Construção

Com. automotivo
Comércio e reparo de veículos automotivos e comércio 
de combustível

Serviços

Com. atacadista Comércio atacadista, exceto de veículos automotivos Serviços

Com. varejista
Comércio varejista, exceto de veículos automotivos e 
reparo de bens de consumo

Serviços

Hotéis e rest. Hotéis e restaurantes Serviços

Transp. terr. Transporte terrestre Serviços

Transp. aqua. Transporte aquaviário Serviços

Transp. aéreo Transporte aéreo Serviços

Outros transp. Outros transportes e serviços de viagem Serviços

Corr. e telecom. Correios e telecomunicações Serviços

Inter. financeira Intermediação financeira Serviços

Serv. imobiliários Serviços imobiliários Serviços

Serv. empresas Serviços prestados às empresas Serviços

Adm. pública Administração pública e seguridade social Serviços

Educação Educação Serviços

Saúde e ass. soc. Saúde e assistência social Serviços

Outros serv. Pess./soc. Outros serviços pessoais e sociais Serviços

Serv. domésticos Serviços domésticos Serviços

Elaborado pelos autores a partir de tradução livre das atividades ISIC presentes no WIOD.



242 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

ANEXO II – PRODUTIVIDADES

1 PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES EM 1995 (US$1.000/1.000 PESSOAS 
OCUPADAS)

Atividade Brasil China México EUA Alemanha

Agropecuária 2,03 0,41 2,40 33,38 26,93

Ind. ext. mineral 21,08 2,29 129,82 129,71 69,15

Alim., beb. e fumo 11,74 3,08 11,78 68,07 51,66

Têxteis 6,08 1,79 4,40 30,94 39,60

Vest., couro e calç. 4,68 2,22 7,30 24,57 38,76

Madeira 7,30 1,71 9,67 39,54 47,04

Celulose e papel 15,91 2,34 13,86 55,61 51,74

Refino 60,89 8,31 28,89 222,99 109,30

Químicos 30,85 3,20 22,25 118,22 95,52

Borr. e plást. 17,74 2,20 7,00 52,44 62,31

Prod. min. n-met. 10,80 2,05 13,32 61,54 69,05

Metalurgia 18,85 3,49 17,14 61,71 56,15

Máq. e equip. 19,26 2,42 5,73 61,33 64,86

Equip. elet. e ópt. 26,97 3,38 5,99 62,84 60,20

Equip. transp. 27,70 2,88 12,72 69,42 78,18

Ind. diversas 8,01 0,43 5,62 38,34 41,88

Elet., gás e água 48,36 5,64 20,11 251,45 134,47

Construção 8,43 1,23 6,45 44,08 47,70

Com. automotivo 8,35 N/A 4,88 76,37 44,58

Com. atacadista 14,73 4,55 25,81 81,27 69,92

Com. varejista 5,36 0,35 7,07 34,04 28,82

Hotéis e rest. 4,53 1,36 4,01 22,41 23,88

Transp. terr. 8,88 1,96 15,48 51,60 39,91

Transp. aqua. 46,34 1,07 4,08 96,64 118,92

Transp. aéreo 31,74 4,54 7,19 81,14 139,53

Outros transp. 15,59 3,32 8,67 55,08 51,75

Corr. e telecom. 18,14 1,42 51,89 90,28 87,08

Inter. financeira 67,00 10,97 86,29 97,20 83,83

Serv. imobiliários 97,88 31,82 364,23 503,26 759,75

Serv. empresas 9,56 4,19 16,13 52,86 84,79

Adm. pública 19,25 1,41 6,15 46,12 50,89

Educação 10,29 0,91 4,74 26,86 49,53

Saúde e ass. soc. 12,67 1,34 10,03 34,84 44,35

Outros serv. pess./soc. 3,70 0,17 7,01 36,04 60,68

Serv. domésticos N/A N/A 0,64 13,82 11,98

Total 9,15 1,07 9,35 55,39 60,74

Elaborado pelos autores a partir do WIOD.
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2 PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES EM 2000 (US$1.000/1.000 PESSOAS 
OCUPADAS)

Atividade Brasil China México EUA Alemanha

Agropecuária 2,59 0,48 2,80 54,42 35,21

Ind. ext. mineral 27,15 5,74 160,37 115,12 67,01

Alim., beb. e fumo 12,35 4,06 13,77 61,30 51,70

Têxteis 6,51 2,69 4,08 36,81 47,58

Vest., couro e calç. 3,62 1,95 7,95 33,44 40,76

Madeira 7,07 2,02 9,33 36,71 56,41

Celulose e papel 18,85 2,94 17,06 59,89 63,04

Refino 122,24 13,74 25,22 474,52 100,26

Químicos 61,93 6,28 28,50 129,53 118,51

Borr. e plást. 14,86 2,48 8,01 62,30 67,18

Prod. min. n-met. 11,12 4,18 16,14 66,70 76,28

Metalurgia 23,00 5,98 21,16 64,09 65,61

Máq. e equip. 23,51 5,29 6,00 66,01 68,45

Equip. elet. e ópt. 32,92 6,08 7,44 159,01 88,36

Equip. Transp. 33,81 5,45 17,28 76,06 72,24

Ind. diversas 9,78 0,79 6,74 25,35 45,94

Elet., gás e água 59,27 9,94 27,78 294,59 195,67

Construção 7,77 1,31 6,18 44,10 48,10

Com. automotivo 8,79 N/A 5,71 102,24 43,90

Com. atacadista 15,12 5,87 30,18 132,08 82,95

Com. varejista 4,75 0,45 8,27 41,43 29,27

Hotéis e rest. 6,23 1,84 4,02 25,53 21,87

Transp. terr. 8,57 2,71 16,48 68,71 40,68

Transp. aqua. 44,72 5,23 4,35 103,29 252,82

Transp. aéreo 30,63 6,75 7,65 84,40 174,92

Outros transp. 15,05 3,14 9,24 61,86 57,51

Corr. e telecom. 21,00 3,75 86,81 93,73 126,91

Inter. financeira 76,03 12,43 79,90 123,67 90,42

Serv. imobiliários 125,83 33,00 227,59 527,67 685,38

Serv. empresas 9,04 8,13 10,46 56,25 69,35

Adm. pública 18,20 2,30 6,31 43,82 54,21

Educação 9,73 1,38 4,97 25,43 48,84

Saúde e ass. soc. 11,98 2,17 9,84 33,85 48,24

Outros serv. pess./soc. 3,50 0,23 7,90 34,81 56,61

Serv. domésticos N/A N/A 0,66 13,73 11,74

Total 9,74 1,53 10,23 62,38 64,37

Elaborado pelos autores a partir do WIOD.
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3 PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES EM 2005 (US$1.000/1.000 PESSOAS 
OCUPADAS)

Atividade Brasil China México EUA Alemanha

Agropecuária 2,95 0,61 2,96 73,00 39,88

Ind. ext. mineral 31,62 10,46 114,44 98,36 70,80

Alim., beb. e fumo 11,12 5,51 14,17 63,13 48,58

Têxteis 4,99 2,84 3,68 52,36 57,11

Vest., couro e calç. 3,10 1,85 8,01 38,83 49,57

Madeira 7,09 1,81 10,40 40,69 63,30

Celulose e papel 22,14 3,11 15,98 71,47 65,13

Refino 106,71 24,86 25,53 1024,27 83,02

Químicos 60,02 9,65 29,43 157,67 159,57

Borr. e plást. 11,86 2,59 8,57 74,46 79,64

Prod. min. n-met. 10,92 5,54 18,33 78,64 86,25

Metalurgia 21,49 11,00 24,64 69,46 67,70

Máq. e equip. 23,61 6,65 6,81 84,42 73,90

Equip. elet. e ópt. 28,72 7,99 6,50 286,62 114,85

Equip. transp. 36,47 9,23 17,16 98,72 91,54

Ind. diversas 8,77 1,25 6,69 96,15 43,79

Elet., gás e água 61,01 19,63 29,04 297,73 231,65

Construção 7,08 2,22 5,18 38,24 48,48

Com. automotivo 6,79 N/A 5,29 134,91 54,22

Com. atacadista 15,16 5,78 29,40 188,85 96,69

Com. varejista 4,40 1,41 8,05 50,85 28,15

Hotéis e rest. 6,91 2,26 3,24 26,24 19,48

Transp. terr. 6,84 3,24 16,20 71,36 38,67

Transp. aqua. 29,49 10,49 4,34 123,36 502,95

Transp. aéreo 18,24 5,19 8,78 138,52 135,70

Outros transp. 10,59 6,80 9,68 77,87 68,76

Corr. e telecom. 22,66 7,08 151,79 134,33 152,09

Inter. financeira 74,80 14,74 129,27 130,89 75,14

Serv. imobiliários 148,51 39,58 165,26 552,36 779,07

Serv. empresas 8,65 14,36 7,16 65,82 64,89

Adm. pública 17,62 3,78 5,36 44,08 56,87

Educação 10,11 2,07 4,35 22,60 45,59

Saúde e ass. soc. 11,54 3,52 8,87 36,89 50,36

Outros serv. pess./soc. 3,66 0,32 7,93 36,73 51,65

Serv. domésticos N/A N/A 0,64 11,54 11,08

Total 9,66 2,32 9,95 70,41 67,31

Elaborado pelos autores a partir do WIOD.
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4 PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES EM 2009 (US$1.000/1.000 PESSOAS 
OCUPADAS)

Atividade Brasil China México EUA Alemanha

Agropecuária 3,78 0,83 2,97 82,11 38,70

Ind. ext. mineral 31,93 13,68 124,14 112,22 81,78

Alim., beb. e fumo 10,73 8,02 12,35 62,72 34,68

Têxteis 4,97 3,82 3,06 50,23 52,49

Vest., couro e calç. 2,68 2,54 6,93 51,21 44,23

Madeira 5,55 2,48 9,73 51,74 50,16

Celulose e papel 21,83 3,09 15,19 72,87 63,81

Refino 77,41 30,24 33,10 926,18 18,85

Químicos 64,07 12,93 28,23 154,59 141,85

Borr. e plást. 10,64 3,42 7,63 64,83 73,57

Prod. min. n-met. 10,77 8,18 16,98 71,85 77,46

Metalurgia 17,94 16,59 22,19 64,85 57,50

Máq. e equip. 20,10 8,34 5,44 122,58 63,44

Equip. elet. e ópt. 22,72 9,42 5,53 381,88 110,73

Equip. transp. 33,72 11,17 16,59 112,95 84,15

Ind. diversas 9,29 2,56 6,01 99,27 41,00

Elet., gás e água 63,36 21,80 33,49 293,61 221,97

Construção 7,11 3,14 4,60 33,25 46,23

Com. automotivo 8,20 0,00 5,10 176,00 46,76

Com. atacadista 16,83 13,50 26,20 204,44 113,34

Com. varejista 4,92 1,04 7,18 52,78 27,19

Hotéis e rest. 7,40 2,62 2,85 22,66 18,57

Transp. terr. 6,05 4,03 15,11 62,19 35,77

Transp. aqua. 18,15 13,71 3,32 301,50 905,29

Transp. aéreo 17,40 5,40 7,06 129,97 81,17

Outros transp. 9,87 10,89 9,08 69,81 65,20

Corr. e telecom. 24,75 9,53 181,09 165,56 169,17

Inter. financeira 108,38 27,20 119,52 153,75 97,21

Serv. imobiliários 144,23 55,25 145,71 628,39 825,17

Serv. empresas 8,90 20,86 6,14 70,61 62,27

Adm. pública 17,58 5,14 4,43 45,94 59,86

Educação 7,93 2,97 3,64 21,36 41,88

Saúde e ass. soc. 12,48 4,93 7,87 37,04 55,25

Outros serv. pess./soc. 3,79 0,48 7,08 35,91 49,52

Serv. domésticos 0,00 0,00 0,58 11,73 11,35

Total 10,39 3,50 8,99 74,10 66,28

Elaborado pelos autores a partir do WIOD.
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ANEXO III – OCUPAÇÕES

1 ESTRUTURA DE OCUPAÇÕES POR ATIVIDADE EM 1995
(Em %)

Atividade Brasil China México EUA Alemanha

Agropecuária 26,0 52,2 20,6 2,1 2,9

Ind. ext. mineral 0,4 1,9 0,5 0,5 0,5

Alim., beb. e fumo 2,2 1,6 3,8 1,4 2,4

Têxteis 3,4 2,3 2,3 1,1 0,9

Vest., couro e calç. 0,6 0,4 0,5 0,1 0,1

Madeira 0,6 0,5 0,3 0,5 0,6

Celulose e papel 0,8 0,7 1,0 1,8 2,1

Refino 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Químicos 0,7 1,1 0,9 0,8 1,5

Borr. e plást. 0,4 0,7 0,9 0,7 1,1

Prod. min. n-met. 0,7 2,0 0,9 0,4 0,9

Metalurgia 1,0 1,5 1,2 1,7 3,2

Máq. e equip. 0,5 1,5 0,7 1,1 3,1

Equip. elet. e ópt. 0,5 1,0 2,2 1,9 3,1

Equip. transp. 0,5 0,7 1,9 1,5 2,3

Ind. diversas 1,0 1,4 1,1 0,8 1,0

Elet., gás e água 0,5 0,4 0,6 0,5 1,0

Construção 6,0 5,3 6,7 5,3 8,6

Com. automotivo 2,1 0,0 2,0 0,8 2,1

Com. atacadista 2,2 1,5 2,8 4,4 4,6

Com. varejista 10,7 4,1 9,2 11,8 8,7

Hotéis e rest. 3,6 1,5 6,7 6,9 3,6

Transp. terr. 2,7 2,0 3,3 1,6 2,7

Transp. aqua. 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1

Transp. aéreo 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1

Outros transp. 0,7 0,3 0,8 0,9 1,2

Corr. e telecom. 0,4 0,6 0,4 1,9 1,7

Inter. financeira 1,2 0,4 0,7 4,1 3,3

Serv. imobiliários 0,8 0,1 0,3 1,2 0,9

Serv. empresas 6,6 0,5 2,5 11,1 7,6

Adm. pública 4,5 1,7 4,9 14,9 8,0

Educação 4,7 2,4 8,1 1,7 5,3

Saúde e ass. soc. 2,8 0,7 2,5 10,0 8,6

Outros serv. pess./soc. 11,0 8,4 2,3 5,4 4,6

Serv. domésticos 0,0 0,0 7,2 0,6 1,5

Elaborado pelos autores a partir do WIOD.
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2 ESTRUTURA DE OCUPAÇÕES POR ATIVIDADE EM 2009
(Em %)

Atividade Brasil China México EUA Alemanha

Agropecuária 17,4 38,1 14,4 1,4 2,1

Ind. ext. mineral 0,3 1,3 0,5 0,5 0,2

Alim., beb. e fumo 2,5 1,9 3,5 1,2 2,3

Têxteis 2,9 2,9 2,2 0,3 0,4

Vest., couro e calç. 0,6 0,9 0,3 0,0 0,1

Madeira 0,5 1,3 0,2 0,3 0,4

Celulose e papel 0,6 1,5 0,8 1,1 1,3

Refino 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Químicos 0,5 1,1 0,7 0,6 1,1

Borr. e plást. 0,4 1,6 0,7 0,4 1,0

Prod. min. n-met. 0,6 1,1 0,6 0,3 0,6

Metalurgia 1,1 1,3 0,8 1,2 2,8

Máq. e equip. 0,6 1,5 0,6 0,7 2,9

Equip. elet. e ópt. 0,5 2,0 2,0 1,2 2,6

Equip. transp. 0,6 0,8 1,7 1,0 2,3

Ind. diversas 0,9 1,0 1,0 0,5 0,7

Elet., gás e água 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7

Construção 7,1 6,9 10,0 5,3 5,5

Com. automotivo 1,5 0,0 2,3 0,8 2,4

Com. atacadista 2,4 1,9 3,1 4,1 3,9

Com. varejista 12,5 5,1 10,2 11,2 8,5

Hotéis e rest. 4,0 2,6 6,6 7,9 4,7

Transp. terr. 2,9 2,5 3,4 1,5 2,3

Transp. aqua. 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1

Transp. aéreo 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2

Outros transp. 0,9 0,3 0,8 1,0 1,6

Corr. e telecom. 0,5 0,9 0,3 1,7 1,3

Inter. financeira 1,0 0,6 1,0 4,2 2,9

Serv. imobiliários 0,7 0,2 0,7 1,2 1,1

Serv. empresas 8,7 0,5 5,8 12,4 13,2

Adm. pública 5,5 2,0 4,7 16,0 6,6

Educação 5,6 2,8 8,1 2,3 6,1

Saúde e ass. soc. 3,4 0,9 2,6 12,3 10,8

Outros serv. pess./soc. 12,4 13,4 2,0 5,9 5,5

Serv. domésticos 0,0 0,0 7,5 0,6 1,8

Elaborado pelos autores a partir do WIOD.




