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1 INTRODUÇÃO

O fim da primeira década do novo século colocou em questão diversos fundamentos 
do modelo de desenvolvimento econômico que impulsionou a economia mundial ao 
longo do processo chamado de “globalização”. A crise de 2008 evidenciou questões 
que já vinham timidamente sendo apontadas por alguns observadores que, fugindo 
à corrente hegemônica de pensamento, apontavam para as limitações interpretativas 
e prescritivas dos princípios fundamentados no consenso de Washington (Johnson, 
2009). Da crise e de suas primeiras análises emergiu uma renovação no debate 
econômico. O arcabouço teórico do crescimento endógeno e a centralidade quase 
exclusiva das questões macroeconômicas – em uma perspectiva de que, uma vez que 
um país houvesse cumprido um conjunto de requisitos básicos, se desenvolveria 
uma trajetória natural de convergência para os padrões de renda e consumo dos 
países desenvolvidos – não se mostraram suficientes para prever a crise nem para 
dar conta dos “remédios” imediatos para sua mitigação (Sachs, 2009).  Assim, 
estruturas setoriais e dinâmicas de crescimento específicas de cada país voltaram a 
ser objeto de atenção. O debate econômico voltou a dividir espaço com questões 
relacionadas aos instrumentos necessários e adequados ao fomento do desenvol-
vimento econômico, trazendo para o proscênio trabalhos que, anteriores à crise, 
já prenunciavam tais necessidades, tais como, por exemplo, o de Cimoli (2005).

Ao longo das últimas duas décadas do século XX, conforme Castells (2003), 
a questão da produtividade do trabalho fazia parte, de modo geral, apenas da pauta 
de preocupações das corporações que buscavam competitividade para estabelecer 
seu lugar ao sol. Porém, conforme destacam Gusso et. al. (2011), o novo cenário 
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internacional fez com que houvesse um resgate, particularmente nos países em 
desenvolvimento, do arcabouço teórico estruturalista, assim como da tese cepa-
lina1 dele derivada da Heterogeneidade Estrutural (HE), um dos temas centrais 
de estudo dessa instituição desde a sua formulação, por Aníbal Pinto (2000), em 
1969. A partir de então, passaram a ser produzidos estudos que, com base nas mais 
diversas perspectivas, têm a produtividade do trabalho como objeto, tratando-a 
como uma das variáveis explicativas dos processos nacionais de desenvolvimento. 
Dentre esses, destaca-se o trabalho de McMillan e Rodrick (2011), que, analisando 
a estrutura produtiva de 38 países, avaliam os impactos do processo de globaliza-
ção na dinâmica dos diferenciais de produtividade de suas respectivas economias 
e suas implicações na inserção desses países na nova conformação da distribuição 
internacional do trabalho.

Ainda em 2007 – portanto, antes da crise – a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe – Cepal publicou o livro “Progreso técnico y cambio es-
tructural en América Latina”, no qual as relações entre desenvolvimento econômico 
e estrutura produtiva foram novamente trazidas para o proscênio. Na continuidade 
dessa trajetória, já após o impacto da crise e sob a égide da diversificação do debate, 
a Cepal publicou, no 33º Período de Sesiones da Cepal, o documento “La hora de 
la Igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” (Cepal, 2010). A partir dessa 
publicação norteadora, ela dá inicio a um projeto denominado Desarollo Inclusivo, 
dentro do qual desenvolve estudos sobre a produtividade do trabalho e a composi-
ção da estrutura produtiva – com foco na heterogeneidade estrutural – em alguns 
países da América Latina e Caribe: Chile, Argentina, Peru, Brasil e El Salvador.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, por sua vez, mesmo 
nas décadas de 1990 e 2000, em que pese a hegemonia das temáticas macroeco-
nômicas, não se absteve de se debruçar sobre a problemática da produtividade do 
trabalho. Alguns estudos de relevo foram publicados pelo instituto nesse período. 
Como exemplos de maior repercussão podem ser citados os trabalhos de Regis 
Bonelli (1998 e 2002) e Cláudio Considera e Lucília Valadão (1995). A partir do 
revigoramento da discussão sobre o tema, o Ipea instituiu, em 2009, um Grupo 
de Estudos multidiretorias que, tendo a heterogeneidade estrutural como objeto 
básico, fazia uso da produtividade do trabalho como principal variável de interesse.

O primeiro resultado desse esforço foi a publicação, em 2001, de uma edi-
ção especial do Boletim Radar – tecnologia, produção e comércio exterior – a edição  
nº 14 – que tratava exclusivamente do tema da heterogeneidade estrutural.  
A despeito do caráter preliminar dos estudos que dela fizeram parte, a publicação 
trouxe interessantes contribuições para o debate que se reiniciava.

1. Relativa à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – Cepal.
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No bojo desse conjunto de estudos e em consequência dessa convergência 
de interesses, o Ipea e a Cepal firmaram um acordo de cooperação técnica com o 
objetivo de compartilharem, para o caso brasileiro, o projeto Desarollo Inclusivo. 
O Brasil, por sua história recente, com evidentes sinais de redução das históricas 
desigualdades sociais, apresentava-se como um caso de particular interesse, em 
relação ao qual uma análise pormenorizada da evolução de sua estrutura produtiva 
poderia trazer ricas contribuições para o debate. O resultado dessa cooperação foi 
a produção do livro “Por um desenvolvimento inclusivo: o caso do Brasil”, que se 
encontra em fase final de preparação para publicação.

O presente texto tem como finalidade sumarizar as principais contribuições 
recentes do Ipea na temática da HE e da produtividade do trabalho. Tais contribuições 
encontram-se sistematizadas nas duas obras acima citadas. Espera-se que os estudos 
sejam capazes de contribuir para enriquecer o debate sobre as políticas, ferramentas 
e estratégias que promovam um desenvolvimento inclusivo, isto é, a busca de uma 
maior convergência produtiva, impulsionada por um crescimento econômico que 
contribua para uma melhor distribuição de renda e oportunidades no país.

Sua estrutura contempla, além de uma seção de contextualização que apre-
senta alguns dos principais componentes teóricos da HE, e faz um breve balanço 
do comportamento da economia brasileira na última década, três seções de caráter 
analítico. A primeira delas (seção três) caracteriza-se por um conjunto de análises 
descritivas da HE no Brasil. A segunda (seção quatro) cuida das relações e impli-
cações econômicas da HE no país. Por fim, na terceira (seção cinco) é conduzida 
uma comparação internacional da HE no Brasil e uma análise de suas perspectivas 
de superação. Há ainda, ao final, uma sessão que, à guisa de conclusão, sintetiza 
as principais observações e suas implicações.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

A literatura tradicional sobre a HE, desde sua formulação por Anibal Pinto em 
1970 (Pinto, 2000), tem como premissa subjacente uma interpretação da estrutura 
econômica dos países denominados “periféricos”, nas quais predominam os encla-
ves produtivos em um ambiente de baixa diversificação. Assim, esses países teriam 
no setor primário exportador – seja pela monocultura da agricultura, seja pela 
extração de recursos minerais – sua principal fonte de geração de riqueza. Nele, os 
níveis de produtividade do trabalho se equivaleriam àqueles observados nos setores 
mais dinâmicos da economia internacional. O restante da estrutura produtiva seria 
formado por um setor industrial baseado nas “indústrias tradicionais”; com baixa 
diversificação, baixo dinamismo e baixa produtividade do trabalho; e por um setor 
de serviços, caracterizado pela informalidade e que abrigaria o chamado “exército de 
mão de obra de reserva”, com produtividades ainda menores (Nohlen e Sturm, 1982).



340 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

Essa visão dual, conforme se verá aqui, não é capaz de produzir um modelo 
explicativo da realidade de uma economia complexa, diversificada e com múltiplas 
inserções nas cadeias globais de valor. Contudo, a essência referencial do conceito 
de HE – uma significativa disparidade entre os níveis de produtividade do traba-
lho dos diversos agentes econômicos que se perpetua ou se acentua com o tempo 
(Gusso, Nogueira e Vasconcelos, 2011) – é algo que se mostra cada vez mais visível.

A maior parte dos países da América Latina e do Caribe tem uma estrutura 
econômica marcada pela heterogeneidade produtiva, na qual coexistem atividades 
produtivas de ponta, que se encontram na fronteira tecnológica mundial, com outras 
que utilizam práticas e tecnologias atrasadas e que, com seus níveis de produtividade do 
trabalho extremamente baixos, concentram a maior parte do emprego. Essas grandes 
diferenças de produtividade se manifestam entre setores e no interior deles, assim 
como entre distintos tamanhos de empresas e de regiões dentro dos países. Assim, a 
HE se reflete não somente na desigualdade de produtividades entre setores e empresas 
de diferentes dimensões, mas também na distinta capacidade de ação e reação dos 
agentes produtivos em diferentes mercados e nas assimetrias desses diversos agentes 
em suas respostas, diante da instabilidade da atividade econômica e dos macropreços.

A diferenciação do sistema produtivo, por sua vez, gera uma nítida heteroge-
neidade no mercado de trabalho, no qual atuam trabalhadores com significativos 
hiatos de produtividade. Essas diferenças se refletem em rendimentos muito desi-
guais entre os trabalhadores e entre o capital e o trabalho. Como consequência, a 
permanência de uma elevada proporção de ocupados em atividades de produtividade 
muito baixa constitui o principal obstáculo para a superação da pobreza, dado que 
seus rendimentos são insuficientes para satisfazer as necessidades básicas, ao mesmo 
tempo que possuem um reduzido acesso às redes de proteção social. Assim sendo, 
a HE pode ser considerada como elemento constituidor da base das marcantes 
desigualdades de produtividade, da renda e do tipo de relações de trabalho que 
caracterizam o funcionamento do mercado de trabalho.

Deste modo, a HE contribui para explicar a profunda desigualdade social 
da região, já que os hiatos de produtividade refletem, e muitas vezes reforçam, os 
hiatos de capacidades, incorporação de progresso técnico, poder de negociação, 
acesso a redes de proteção social e opções de mobilidade ocupacional ascendente 
ao longo da vida laboral (Cepal, 2010).

Efetivamente, a superação progressiva da persistente heterogeneidade das 
estruturas produtivas é um requisito básico para que os países cresçam de maneira 
sustentada e com aumento na equidade. A homogeneização progressiva das es-
truturas produtivas, associada à redução dos diferenciais de produtividades inter e 
intrassetoriais, bem como o adensamento do tecido produtivo da economia per-
mitem criar encadeamentos e relações entre os estabelecimentos menores, e aqueles 
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com elevados níveis de produtividade, o que resultará em um maior crescimento 
econômico, da produtividade e da competitividade.

Por isso, na estratégia de desenvolvimento com igualdade formulada re-
centemente pela Cepal se propõem crescimento com menos HE e mais desen-
volvimento produtivo, o que complementarmente faz necessário que se encarem 
os desafios da convergência produtiva interna e externa. Dessa forma se lograria 
mais produtividade, mais equidade e maior inclusão social. Em outras palavras, 
um desenvolvimento sustentável em todos os sentidos.

Nesse contexto, se concebe a mudança estrutural como articulador do de-
senvolvimento, isto é, como uma dimensão chave para superar os problemas do 
crescimento, do emprego e da igualdade na região. Quando esse processo resulta 
na redução dos hiatos de produtividade, diversificação da estrutura produtiva e 
incremento agregado da produtividade, o mundo do trabalho se beneficia em termos 
de igualdade, porque se reduzem as disparidades salariais e se amplia o alcance da 
proteção social por via da contribuição de distintos setores da sociedade, já que 
se torna muito mais extensivo o emprego de qualidade graças a um crescimento 
mais sustentável, dinâmico e inclusivo.

Ao examinar-se o caso do Brasil com o enfoque exposto, é possível fazer o balanço 
que segue sobre o desempenho agregado da economia durante a década passada.2

O crescimento econômico do país foi satisfatório, considerando que se atin-
giu um crescimento anual do produto (3,4 %) semelhante ao da média da região  
(3,3 %) no período 2000-2011.

Ao se observar a evolução da heterogeneidade produtiva, o comportamento 
global da economia aponta para resultados positivos, representados por um cresci-
mento da produtividade média do trabalho associado à redução do coeficiente de 
variação desta produtividade, particularmente a partir do ano de 2006. Do ponto 
de vista da estrutura produtiva, isso indica um processo de “convergência para 
cima” (redução da HE com aumento da produtividade). Todavia, uma análise do 
comportamento setorial indica que ao lado desse fato, a despeito dos resultados 
positivos no presente – que vêm se traduzindo nos ganhos sociais citados –, há 
uma ameaça de vulnerabilidade na sustentação do processo. Mais ainda, há claros 
indícios de que tanto os setores de menor produtividade, como os estratos menos 
produtivos dentro de cada setor ou atividade estão limitados por sua produtividade 
a prosseguirem aprofundando o processo de melhoria da distribuição de renda.

Do ponto de vista do mercado de trabalho, a taxa de desemprego urbano 
chegou a atingir os menores valores históricos ao alcançar 5,5 % em 2012. Ademais, 

2. Os dados utilizados nesta seção provêm da Cepal: Anuario Estadístico 2012 e da OIT: Panorama Laboral 2012.
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o emprego do setor informal – que inclui as atividades de menor produtividade do 
mercado de trabalho – reduziu de 50,5% em 2000 para 43,6% em 2012.

Do mesmo modo, alguns indicadores sociais agregados evoluíram favoravel-
mente. A pobreza foi reduzida de maneira notável de 37,5% em 2001 para 20,9% 
em 2009, em parte pelo crescimento econômico e desempenho do mercado de 
trabalho e, em parte também, pela política social. Os resultados em matéria dis-
tributiva são igualmente positivos. Por um lado a desigualdade dos rendimentos 
individuais diminuiu, como evidencia a queda do coeficiente de Gini de 63,9 para 
55,9 nessa década; por outro a distribuição funcional da renda melhorou, dado 
que a participação das remunerações dos assalariados no PIB aumentou de 40,5% 
em 2001 para 43,7% em 2009.

A partir desse referencial conceitual, este trabalho busca empreender uma 
análise e a consequente compreensão do fenômeno da HE no Brasil, fazendo uso 
de um modelo de representação no qual se observa tanto as diferenças em nível 
da produtividade do trabalho entre os três setores da economia (agropecuária, in-
dústria e serviços), quanto a prevalência de diferenças elevadas ao longo do tempo. 

Desse esforço analítico emerge como grande desafio para a próxima década o 
desenvolvimento de políticas que sejam capazes de incorporar a padrões mais dinâmicos 
um imenso contingente de firmas tanto formais, quanto, e talvez, principalmente, in-
formais, cuja capacidade de gerar produto a partir da atividade humana (produtividade 
do trabalho) é hoje extremamente reduzida. A manutenção do quadro atual muito 
provavelmente será o maior limitador para a definitiva superação da, ainda inadmis-
sível, pobreza que atinge largas camadas da população. Por outro lado, um choque de 
produtividade que não venha acompanhado dessa preocupação, especialmente de um 
aumento de renda capaz de alavancar simultaneamente a demanda, poderá produzir 
efeitos na estrutura produtiva que, não sendo resultado de um aumento do produto 
global, mas sim de uma redução na taxa de ocupação da mão de obra, proporcionem 
ganhos na produtividade média da economia e produzam um efeito de convergência 
produtiva, mas com impactos perniciosos sobre o emprego.

3 A DINÂMICA DA PRODUTIVIDADE

Desde a Segunda Grande Guerra o Brasil vivenciou uma miríade de situações 
politico-institucionais que impactaram de formas diversas e profundas sua vida 
econômica. A despeito disso, houve uma característica que se perpetuou: uma 
profunda desigualdade social, que somente na última década apresenta sinais 
de superação.

Squeff e Nogueira (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo) elaboraram um 
estudo que busca contribuir para a compreensão desse processo através do deli-
neamento da estrutura produtiva do país desde 1950 até 2009.
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O ponto de partida dos autores é um olhar sobre a evolução histórica da 
produtividade do trabalho, desde o ano de 1950, tendo como objeto os três 
macrossetores da economia. A seguir, esse olhar se aproxima para o nível das 
atividades econômicas, agrupadas em quartis de produtividade do trabalho. 
Em um espectro temporal que se inicia em 2002, os autores analisaram tanto 
a produtividade, quanto as características das ocupações (renda, formalização e 
escolaridade) dos quartis, possibilitando uma visão mais abrangente das estruturas 
consideradas. Finalmente, a “lupa” repousou sobre as atividades individualizadas, 
permitindo que a análise da produtividade e das ocupações atingisse um grau 
mais elevado de detalhamento.

Entre suas conclusões se destaca a de que, em menos de 60 anos, o país 
passou de agrário, rural e não democrático, tanto do ponto de vista político, 
quanto social, para uma economia diversificada, urbana e com direitos políticos 
e sociais praticamente consolidados. Entretanto, a dinâmica da produtividade do 
trabalho pouco se alterou. Do ponto de vista agregado, no período 1950-1979 
houve robusto crescimento da produtividade. Porém, a partir do final desse pe-
ríodo, conforme se pode observar no gráfico 3.1, essas taxas de crescimento caem 
sensivelmente, tornando-se negativas nas décadas de 1980 (indústria, serviços e 
total da economia), de 1990 (indústria e total da economia) e de 2000 (indústria).

GRÁFICO 3.1
Evolução da produtividade média do trabalho segundo macrossetores
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Embora tenha ocorrido a manutenção do processo de convergência a partir 
dos anos 1980, isso se deu segundo uma natureza distinta daquela verificada sob a 
égide desenvolvimentista. Ao mesmo tempo, temos as produtividades dos setores 
mais produtivos (indústria e serviços) se aproximando da média da economia e as 
individuais em declínio. Isso significa que o setor mais produtivo (serviços até 1991 
e indústria a partir desse ano) não está sendo capaz de “puxar” a produtividade total 
da economia. Trata-se, portanto, de um processo de convergência para “baixo”.  
A agropecuária, por seu turno, apresentou convergência “positiva” em relação à 
produtividade média da economia. Mas, este processo, apesar de desejável, não pode 
ser encarado como capaz de liderar o desenvolvimento econômico em longo prazo.

O processo de convergência “perniciosa” também foi verificado sob uma ótica 
mas detalhada, a das atividades econômicas. A tabela 3.1 apresenta a razão entre a 
produtividade das atividades, agrupadas em quartis de produtividade, e a da economia 
como um todo. Nela é possível observar que o primeiro quartil mais produtivo cresce 
mais que a economia como um todo, o quartil menos produtivo cresce ainda mais do 
que este (convergência), porém, o segundo e o terceiro quartis (níveis de produtividade 
intermediária) têm variações negativas. Os autores observaram ainda que o quartil 
de produtividade baixa reduziu sua participação tanto em Valor Adicionado (VA), 
quanto em Pessoal Ocupado (PO), ao passo que o primeiro quartil de produtividade 
mais alta aumentou suas participações. Ou seja, novamente houve mudança, mas sem 
que se observasse um processo de “arraste”, mas, sim, um deslocamento da estrutura 
produtiva em direção às atividades de maior produtividade. Chame-se a atenção para  
este grupo, no qual se concentram as atividades da indústria extrativa.

TABELA 3.1
Razão entre a produtividade média do trabalho do quartil e a produtividade média 
do trabalho total

Quartil Nível de produtividade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variação (%)

1º Alto 9,76 9,78 10,01 9,91 9,93 9,57 9,67 9,96 2,02

2º Médio-alto 2,83 2,89 2,80 2,72 2,62 2,53 2,51 2,51 -11,21

3º Médio-baixo 1,19 1,18 1,15 1,16 1,13 1,08 1,03 1,01 -15,32

4º Baixo 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 0,50 3,56

Fonte: Sistema de Contas Nacionais IBGE.
Elaboração: Squeff e Nogueira (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

Por fim, quanto à qualidade das ocupações e da renda do trabalho, além da já 
esperada associação entre esta última e a produtividade do trabalho, em todos os quartis 
a renda do trabalho teve variação positiva e superior à produtividade, e apenas a do 
quarto quartil cresceu mais que o total, evidenciando a melhora na distribuição da renda 
observada nos anos 2000. Por outro lado, enquanto a produtividade do quartil  no 
qual ela é mais elevada tem se mantido em torno de dez vezes superior à produtividade 
média da economia, no que tange à renda do trabalho essa razão sempre foi menor 
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que quatro e tem apresentado tendência de declínio (tabela 3.2). Essa disparidade 
não se verifica nos demais quartis. Portanto, a HE brasileira é ainda mais acentuada 
do que a péssima distribuição de renda do país. Foi também constatado que, como 
esperado, nos setores mais produtivos há maior participação de pessoal qualificado.

TABELA 3.2
Evolução da renda média do trabalho segundo níveis (quartis) de produtividade – 
valores de 2000 (Em R$ mil)

Quartil Nível de produtividade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var. Anual 
Média (%)

1º Alto 21,96 21,65 21,93 22,30 23,52 24,12 25,20 25,10 1,9

2º Médio-alto 11,92 11,96 12,06 12,14 12,39 13,02 13,36 14,28 2,6

3º Médio- baixo 8,82 9,17 8,65 8,95 9,50 9,78 10,16 10,40 2,4

4º Baixo 3,78 3,83 3,80 3,87 4,01 4,33 4,65 4,83 3,6

Total 5,78 5,90 5,79 5,92 6,25 6,67 7,07 7,30 3,4

Fonte: Sistema de Contas Nacionais IBGE.
Elaboração: Squeff e Nogueira (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

Ao analisarem as atividades em um grau maior de detalhes, foi possível aos 
autores observarem questões relativas às ocupações. Verificaram, então, que houve 
um aumento da participação dos trabalhadores mais escolarizados, com exceção dos 
assalariados sem carteira, cuja representatividade caiu entre 2002 e 2009 e houve au-
mento da escolarização e da formalização. Porém, o ponto de maior destaque acerca 
desses quartis se refere à enorme queda verificada no conjunto de trabalhadores de baixa 
escolaridade, uma vez que os assalariados sem carteira e os trabalhadores classificados 
como marginais apresentaram as maiores quedas de participação.

Quanto à análise das atividades econômicas, os registros indicam mais a 
ocorrência de pequenas flutuações setoriais do que de mudanças estruturais pro-
priamente ditas. Ficou aqui evidente que aumentos na produtividade não resultam, 
necessariamente, em aumentos proporcionais na renda do trabalho. Em outras 
palavras, a distribuição da renda, apesar da evidente correlação, não é resultado 
exclusivo da distribuição de produtividade. Constatou-se, também, que não será 
possível reduzir a desigualdade de renda no Brasil sem significativa elevação nos 
níveis de produtividade das atividades que, além se caracterizarem pelas produti-
vidades mais baixas, empregam o maior contingente de trabalhadores.

Como aspecto positivo há o registro de um aumento generalizado do nível de 
formalização das ocupações – o que significa redução da precariedade das condições 
de trabalho – e uma melhora na distribuição de renda, com destaque para o fato de 
que as atividades nas quais o aumento da renda foi mais expressivo estão entre as 
que apresentaram também aumento importante na participação de trabalhadores 
com escolaridade elevada e com contrato formal de trabalho no contingente total 
de trabalhadores do setor.



346 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

Assim, ao longo do período se constatou que a renda do trabalhador e a qualidade 
das ocupações melhoraram sensivelmente. Mas, o mesmo não ocorreu com a produti-
vidade média do trabalho, que tem permanecido praticamente estagnada, em especial 
a partir dos anos 80. Os dados mostrados no trabalho indicam que a HE brasileira 
manteve-se pouco sensível a tantas mudanças verificadas no Brasil nas últimas seis dé-
cadas. Isso sugere a necessidade de uma reflexão sobre que rumos precisam ser impostos 
ao país para que os avanços – notadamente os de cunho social – não se transformem 
apenas em mais um dos eventos conjunturais que marcaram nossa história.

Todavia, esse retrato da HE no Brasil, a despeito de sua abrangência e das 
contribuições analíticas que oferece, se desevolve de acordo com o referencial 
conceitual original da HE: sua representação a partir dos hiatos de produtividade 
entre os três macrossetores da economia. Como premissa subjacente a essa inter-
pretação, vigora a noção de que os setores de baixo dinamismo das economias 
periféricas apresentam “homogeneamente” padrões de baixa produtividade e de 
que os setores dinâmicos concentram-se nas atividades primário-exportadoras. 
Na verdade, essa perspectiva implica uma simplificação que compromete a in-
terpretação das estruturas produtivas contemporâneas, particularmente aquelas 
mais diversificadas e com significativa presença nas cadeias globais de valor. Isso 
é particularmente verdadeiro para o caso da economia brasileira que, conforme 
descrito acima, se diversificou acentuadamente na segunda metade do século pas-
sado e na qual setores industriais e de serviços modernos e dinâmicos aumentaram 
sua representatividade no produto do país.

Assim sendo, se fez necessária uma observação sobre o fenômeno da HE 
a partir de outra perspectiva de representação. A proposta é entender como as 
dessemelhanças internas a cada setor econômico se reproduzem e se relacionam 
na conformação da heterogeneidade como um todo. Essa perspectiva da hetero-
geneidade intrassetorial foi obtida por Nogueira e Oliveira (in Infante, Mussi e 
Nogueira, no prelo) através da compreensão de como é distribuída a amplitude total 
das produtividades, fazendo uso de uma medida da dispersão das produtividades 
dos diversos elementos observados. Em outras palavras, os autores utilizaram  o 
Coeficiente de Variação (CV) como medida da HE intrassetorial.

Em seu estudo, os autores avaliam o comportamento temporal tanto dos 
níveis da produtividade do trabalho, quanto do coeficiente de variação de cada 
setor. Entende-se que uma situação ideal para uma redução virtuosa da HE seria 
aquela na qual haveria um crescimento da produtividade média associado a um 
processo de convergência (i.e. redução do coeficiente de variação). 

O modelo investiga os coeficientes de variação das produtividades médias 
do trabalho de cada uma das atividades que compõem os setores. Vale destacar 
que há uma premissa implícita de que as produtividades do trabalho das firmas 
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dentro de cada uma das atividades são homogêneas e iguais à produtividade média 
da atividade à qual pertence.

É incorporada, ainda, uma análise da decomposição (shift-share) da produ-
tividade da economia como um todo, identificando em que medida mudanças 
setoriais de produtividade e mudanças estruturais contribuíram para a mudança 
da produtividade do agregado econômico. A análise foi dividida em três partes: a 
economia como um todo, a indústria e os serviços.

O trabalho dos autores se concentra na década de 2000, período no qual 
se registrou um contínuo e significativo crescimento das ocupações (2,3% a.a.) e 
uma redução na desigualdade de renda. 

Em seu estudo, verifica-se que o comportamento global da economia aponta 
para resultados positivos, representados por um crescimento da produtividade 
média do trabalho associado a uma redução no coeficiente de variação dessa 
produtividade, particularmente a partir do ano de 2006 (gráfico 3.2). Do ponto 
de vista da estrutura produtiva, isso indica um processo de “convergência para 
cima” (redução da HE com aumento da produtividade). Todavia, uma análise do 
comportamento setorial indica que esse fato, a despeito dos resultados positivos 
no presente – que vêm se traduzindo nos ganhos sociais citados – há uma ameaça 
de vulnerabilidade na sustentação de processo.

GRÁFICO 3.2 
Produtividade do trabalho e coeficiente de variação interatividades da produtivide 
do trabalho – total da economia
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Fonte: Sistema de Contas Nacionais IBGE.
Elaboração: Nogueira e Oliveira (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).
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A análise da decomposição da produtividade demonstrou que a convergência 
verificada resultou de uma mudança estrutural na distribuição de ocupações na 
economia do país. Essa mudança, por sua vez, foi resultado de uma retração nas 
ocupações da agropecuária, consequência da intensificação do uso de capital e tecno-
logia no setor (gráficos 3.3 e 3.4). O pessoal liberado nessas atividades migrou, em 
sua maior parte, para os serviços, especialmente aqueles de menor produtividade. 
A parcela restante, que migrou para as atividades industriais, também encontrou 
colocação naquelas atividades de menor produtividade do trabalho. Em ambos os 
casos, o processo resultou em um aumento da HE intrassetorial.

Assim, uma avalição comparativa do comportamento dos setores da econo-
mia indica que a convergência foi fruto do crescimento da produtividade dos dois 
setores menos produtivos: agropecuária e serviços – fato, a princípio, extremamente 
positivo -, mas, também pela perda de produtividade do setor industrial, o que se 
caracteriza como um indicador preocupante. Na verdade, o crescimento da pro-
dutividade média da economia foi alavancado, basicamente, por um expressivo 
aumento da produtividade da agropecuária. A despeito disso, a produtividade desse 
setor ainda se situa em apenas cerca de 1/3 da produtividade média da economia.

GRÁFICO 3.3
Decomposição da variação média anual da produtividade por setor da economia 
entre 2000 e 2009 
(Em %)
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Fonte: Sistema de Contas Nacionais IBGE.
Elaboração: Nogueira e Oliveira (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).
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GRÁFICO 3.4
Variação anual média do valor adicionado, ocupações e produtividade do trabalho 
por setores entre 2000 e 2009 
(Em %)
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Fonte: Sistema de Contas Nacionais IBGE.
Elaboração: Nogueira e Oliveira (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

Ao observarem a indústria, setor considerado como o principal indutor 
de crescimento, os autores constatam um processo que poderia ser chamado de 
“convergência perniciosa”, representado por uma redução da heterogeneidade 
(diminuição do coeficiente de variação) acompanhada de uma queda na pro-
dutividade do trabalho. Ou seja, constatou-se uma convergência em direção a 
uma produtividade média mais baixa. A origem principal desse fato se concentra 
exatamente no setor mais dinâmico da indústria,  a indústria de transformação 
que, além de estar vivenciando esse tipo de convergência, ainda vem perdendo 
participação no VA agregado, possivelmente como consequência da elevada 
exposição à concorrência franca internacional. Nesse setor, a única atividade 
a apresentar ganho expressivo de produtividade (77,1%) foi a de fabricação 
de automóveis, caminhonetas e utilitários. Esse resultado é decorrente tanto 
do conjunto de incentivos que recebe, quanto do modelo de produção que o 
segmento vem adotando no país.

Em um estudo focado especificamente na produtividade do trabalho do 
setor industrial entre os anos de 2000 e 2007, Vasconcelos e Nogueira (2011) 
observaram, dentre outros aspectos, o comportamento da produtividade do 
trabalho em função do porte das firmas. Nesse estudo, constataram que a hete-
rogeneidade produtiva na indústria do país se expressa entre empresas de portes 
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diferentes.3 Em geral, existiu uma relação positiva entre porte e produtividade 
do trabalho no período analisado (gráfico 3.5). As firmas que têm entre 100 
e 249 empregados apresentaram a produtividade média do trabalho próxima 
à produtividade média total da indústria. Enquanto empresas com menos de 
100 empregados tiveram produtividade média sistematicamente inferior a do 
total da indústria, firmas com 500 ou mais tiveram produtividade do trabalho 
significativamente superior à produtividade global industrial.

GRÁFICO 3.5 
Produtividade do trabalho por porte de empresas – indústria
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Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Anual Empresa _PIA.
Elaboração: Vasconcelos e Nogueira (2011).
Obs.: Valores deflacionados setorialmente e expressoes em R$ 1000 do ano 2000.

Ainda segundo Nogueira e Oliveira (no prelo), o ganho de produtividade glo-
bal da economia, como citado, deveu-se em grande parte ao que ocorreu no setor  
de serviços, dada a sua elevada e crescente participação na economia, que saltou de 
58,2% do PO em 2000 para 62,1% em 2001 e de 65,3% do VA para 67,7%, e 
cuja produtividade cresceu a uma taxa anual de 0,5%. Entretanto, isso se deu com 
um aumento da heterogeneidade intrassetorial indicada por um crescimento de 
12,2% no coeficiente de variação da produtividade (gráfico 3,6). Esse fato ocorreu  
principalmente pelo baixo crescimento da produtividade das atividades intensivas 
em mão de obra. Sendo estas as que já apresentavam níveis de produtividade mais 
baixos, o gap da produtividade intrassetorial aumentou.

3. Utiliza-se aqui o número de pessoas ocupadas na empresa como critério de porte. Os estratos são definidos como 
estabelecido pelo IBGE, quais sejam: 5 a 29 empregados, 30 a 49 empregados, 50 a 99 empregados, 100 a 249 
empregados, 250 a 499 empregados e 500 ou mais empregados.
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GRÁFICO 3.6
Produtividade do trabalho e coeficiente de variação – setor de serviços
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Fonte: Sistema de Contas Nacionais IBGE.
Elaboração: Nogueira e Oliveira (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

Merece destaque a atividade de Serviços Prestados às Empresas, que apre-
sentou expressivo aumento no VA. Contudo, a expansão do PO foi ainda maior, 
resultando uma queda na produtividade do trabalho da atividade. Aparentemente 
isso se deve ao perfil do processo de terceirização ainda em curso na economia. 
Um destaque para a evolução dessa atividade já havia sido dado por Oliveira em 
2011. No seu trabalho chamou a atenção para o crescimento da heterogeneidade 
produtiva no interior da atividade. Avaliando a série de 1998 a 2007, o autor 
verificou que o estrato de mais alta produtividade desse grupo – que é o que 
concentra as empresas prestadoras de serviços de alto conteúdo de informações 
– cresceu significativamente. Em contrapartida, as firmas de baixa produtivi-
dade – em sua maioria, as empresas terceirizadoras de mão de obra de baixa 
qualificação – apresentaram ligeira redução em sua produtividade. Sendo este  
último grupo de empresas aquele que responde pela maior parcela do PO do 
segmento, essa pequena redução mais que compensou o crescimento do estrato 
de alta produtividade. Como resultado desse processo, o que se verificou foi um 
aumento ainda maior da heterogeneidade da atividade.

De todas as atividades de serviço, aquela que, no trabalho de Nogueira e 
Oliveira (no prelo), apresentou maior crescimento na produtividade do trabalho foi 
a de Serviços financeiros. Tanto a rentabilidade crescente do setor, decorrente das 
elevadas taxas de juros, quanto o profundo processo de automação dessa atividade 
contribuíram para isso.
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Quanto ao setor agropecuário, Vieira Filho e Santos (2011) constataram 
que, apesar de possuir um enorme potencial produtivo – evidenciado pela 
dinâmica que vem adquirindo e pelo peso que tem representado na pauta de 
exportações do país – o setor incorpora enormes segmentos que são marcados 
pela extrema pobreza, falta de recursos e, principalmente, escassez tecnológica. 
Isso resulta em baixíssimos níveis de produção num universo de estabelecimentos 
agrícolas que são responsáveis pela ocupação de um significativo contingente 
de trabalhadores.

Diferenças regionais na dotação de recursos naturais e disparidades no 
acesso e na capacidade de absorção e incorporação de conteúdo tecnológico, 
na capacidade de acesso a benefícios de políticas públicas, tais como crédito, na 
articulação das cadeias produtivas, no ambiente organizacional, dentre outros, 
estão na raiz desse fenômeno. Políticas públicas que não levem em conta tais 
fatores acabam por distorcer ainda mais a realidade, perenizando esse quadro. 
Nesse sentido, a compreensão do fenômeno da Heterogeneidade Intrassetorial na 
agropecuária brasileira torna-se essencial para que se desenvolvam ações capazes 
de contribuir com sua superação.

Objetivando analisar a heterogeneidade intrassetorial da agropecuária em 
maiores detalhes, Vieira Filho, Santos e Fornazier (in Infante, Mussi e Noguei-
ra, no prelo) conduziram um estudo no qual classificam os estabelecimentos 
agropecuários por grupos tecnológicos segundo critérios econômicos e quali-
tativos da tecnologia e do ambiente institucional, e também por concentração 
produtiva. O problema colocado foi o de indagar se o processo de inovação 
tecnológica no setor, juntamente com as especificidades produtivas de cada 
região, contribui para o aumento das desigualdades produtivas, que, quando 
estruturais , inviabilizam a inclusão produtiva dos agentes marginalizados da 
dinâmica tecnológica.

Para responder ao questionamento, a hipótese central dos autores é a de que 
as inovações tecnológicas guiadas por mudanças institucionais e as especificidades 
regionais e produtivas contribuem para uma maior desigualdade na produção e 
no crescimento agropecuário, favorecendo os espaços organizacionais dinâmicos 
e inovadores, bem como bloqueando de forma estrutural as regiões estagnadas e 
marginalizadas do processo de desenvolvimento tecnológico. Argumentam que, 
em face da diferenciação regional, do porte dos empreendimentos e dos diversos 
níveis de incremento tecnológico, as políticas públicas devem ser orientadas tendo 
em vista a redução das diferenças prejudiciais à difusão dos novos conhecimentos 
e o aumento da produtividade dos agentes.

A metodologia adotada classifica os estabelecimentos, por eficiência tecno-
lógica, em grupos de alta, média e baixa eficiência. A esta classificação associa-se 
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a produtividade total dos fatores (PTF), sendo a PTF aqui utilizada é calculada 
diretamente pela razão entre os dados disponíveis de renda bruta (RB) e custo total 
de produção (CT), e não por uma função de produção do tipo Cobb-Douglas. 
No caso da agricultura familiar, o custo total de produção pode não incluir boa 
parte dos rendimentos do trabalho. Contudo, como não há comparação direta 
entre os estabelecimentos de agricultura familiar e comercial,4 isso não acarreta 
maiores problemas interpretativos.

Entre suas considerações finais se destaca que a agropecuária brasileira 
passou por muitas transformações nas últimas décadas, com visível incremento 
tecnológico. Porém, ainda prevalecem produtores que utilizam pouca tecnologia 
e obtém baixa produtividade. Nesse estudo sobre a heterogeneidade dentro do 
setor agropecuário brasileiro ficou constatado que a heterogeneidade regional 
interna, por grupos tecnológicos e entre os estados brasileiros, é bastante  
significativa (tabela 3.3).

Chama a atenção o fato de que o grupo que possui maior área de terra ocupada 
média é exatamente o de agricultura comercial de baixa intensidade tecnológica e 
PTF < 1. Esse grupo retrata a realidade dos grandes latifúndios improdutivos ou 
especulativos. Ainda neste contexto, outro fator de destaque é que a agricultura 
familiar, a despeito de ocupar somente 24% da área total dedicada à atividade, 
responde por 34% da renda bruta.

Essa percepção é reforçada pelo que se pode observar no gráfico 3.7, que 
apresenta uma análise comparativa entre agricultura comercial e familiar. Observa-
-se que 16% dos estabelecimentos são comerciais, sendo os que mais investem em 
tecnologias e ocupam apenas 26% da mão de obra. Todavia, chama a atenção o 
fato de que, mesmo utilizando 76% da terra disponível (o que indica seu porte), 
respondem por apenas 66% da renda bruta. Em outras palavras, sua produtivida-
de do trabalho supera consideravelmente aquela dos estabelecimentos familiares, 
porém a produtividade da terra é inferior à daqueles. Isso é uma indicação de que 
estes estabelecimentos mantém vastas áreas de terra sem uso.

4. Conforme especificação da Lei No 11.326/2006
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GRÁFICO 3.7
Participação da agricultura comercial e familiar por indicadores selecionados
(Em %)
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Fonte Censo Agropecuário – IBGE (2006).
Elaboração: Vieira Filho, Santos e Fornazier (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

A investigação, portanto, aponta para o fato de que é dispensável a classifi-
cação entre agricultura comercial e familiar. Existem agricultores ineficientes nos 
dois segmentos, o que exige a formulação de políticas públicas mais específicas.

TABELA 3.3
Comparação entre a agricultura comercial e a familiar por grupos de intensidade 
tecnológica e por indicadores econômicos selecionados

Critérios econômicos e qualitativos

Comercial

Total
comercial

Familiar

Total
familiar

Brasil
PTF > 1 PTF < 1 PTF > 1 PTF < 1

AT BT AT BT AT BT AT BT

Taxonomia – intensidade tecno-
lógica

Alta Média Baixa Alta Média Baixa

In
di

ca
do

re
s 

po
r E

st
ab

el
ec

im
en

to
s

R$
 m

il

Renda bruta (RB) 481,3 100,6 88,4 21,2 136,6 39,7 13,6 6,6 1,7 12,8 32,2

Custo total (CT) 182,9 35,8 298,1 86,9 162,9 11,8 2,5 14,9 5,7 8,3 32,5

Gasto com capital (GC) 10,5 1,3 12,2 2,9 6,9 1 0,1 1,2 0,2 0,6 1,6

Gasto com trabalho 
(GTrab)

28,2 3,7 56,7 9 26,6 0,6 0,1 0,9 0,3 0,5 4,5

Gasto com tecnologia 
poupa-terra

62,3 4,6 108,8 12 50,2 3,8 0,3 4,3 0,5 2 9,5

Gasto com tecnologia 
poupa- trabalho

8,4 0,7 9,4 1,6 5,2 0,6 0 0,8 0,1 0,4 1,1

Valor do patrimônio (VP) 1186,5 352,5 1523,7 1015 1110,4 99 24 132,9 65,8 78,3 239,7

Renda líquida (RL) 298,4 64,8 -209,8 -65,6 -26,2 27,9 11,1 -8,3 -4 4,5 -0,3

n° População ocupada (PO) 7,8 3,6 6,6 3,5 5,2 3,2 2,9 2,9 2,5 2,8 3,2

ha Área (ha) 252,4 185,3 284,9 417,9 313,3 15,5 12,6 19,1 23,1 18,3 64,5

(Continua)
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Critérios econômicos e qualitativos

Comercial

Total
comercial

Familiar

Total
familiar

Brasil
PTF > 1 PTF < 1 PTF > 1 PTF < 1

AT BT AT BT AT BT AT BT

Taxonomia – intensidade tecno-
lógica

Alta Média Baixa Alta Média Baixa

Va
riá

ve
is 

De
riv

ad
as

PTF 2,6 2,8 0,3 0,2 0,8 3,4 5,5 0,4 0,3 1,5 1

Produtividade da terra (RB/
ha) [R$]

1907,4 542,7 310,3 50,8 436,1 2571,7 1077 343,1 73,4 699,8 499,4

Produtividade do capital 
(RB/GC)

45,7 79,7 7,2 7,4 19,7 39,5 130,2 5,4 6,9 21,9 20,4

Produtividade do trabalho 
(RB/Gtrab)

17 27,3 1,6 2,4 5,1 63,9 107,4 7,6 5,6 28,1 7,1

Participação das tecnologias 
poupa- terra e poupa-trabalho 
no custo total [%]

39 15 40 16 34 37 14 34 11 28 33

Relação capital/trabalho 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 1,6 0,8 1,4 0,8 1,3 0,3

Taxa de retorno do patrimônio 
(RL/VP)

0,3 0,2 -0,1 -0,1 0 0,3 0,5 -0,1 -0,1 0,1 0

Produtividade do trabalho 
(VA/PO) [R$ mil]

42,2 18,9 -19,3 -12,9 2,6 8,9 3,9 -2,3 -1 2 2,1

Estabelecimentos [em milhares] 146 115 253 295 809 837 993 1022 1515 4366 5176

Participação dos estabelecimentos 
[%]

3 2 5 6 16 16 19 20 29 84 100

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2006).
Elaboração: Vieira Filho, Santos e Fornazier (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).
Obs.: 1 Valores monetários expressos em reais de 2006.

2 AT = Alta Intensidade Tecnológica / BT = Baixa Intensidade Tecnológica.

No grupo de média intensidade tecnológica e produtividade total dos fatores, 
PTF < 1, é preciso pensar em políticas que possam reverter a situação de renda 
líquida negativa, aumentando a eficiência produtiva.

No grupo de baixa intensidade tecnológica é suposta a existência de dois con-
juntos: um improdutivo e outro especulativo. Para os improdutivos são necessárias 
políticas de aumento da capacidade de desenvolvimento e absorção tecnológica, 
extensão rural e educação. Para os especulativos o governo deve adotar políticas que 
desestimulem a especulação e promovam a redistribuição de terras aos produtores 
mais capacitados, tais como tributação mais elevada ou, como último recurso, a 
desapropriação de terras.

No grupo de alta intensidade tecnológica a PTF não alcançou o seu maior 
valor. Isso aponta para o fato de que esses estabelecimentos ainda podem melhorar 
sua eficiência por meio do aumento da capacidade de absorção de conhecimento 
externo, que pode ser estimulada por políticas específicas de capacitação gerencial, 
dependendo dos cultivos em questão e da região que se encontram.

Por fim, o aprofundamento dos problemas de produção e os desafios no 
plano microrregional irão indicar alternativas para formulação de políticas 
públicas com conteúdo local. Encontrar meios de ligar as políticas da União, 

(Continuação)
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estados e municípios, de modo a que cheguem até o produtor é o desafio central 
do planejamento e da política agrícola no Brasil.

Neste sentido, os resultados identificaram que a heterogeneidade, no âmbito 
nacional, é bastante significativa entre os grupos tecnológicos, apontando para a 
constatação da hipótese inicial, segundo a qual as inovações tecnológicas guiadas 
por mudanças institucionais contribuem para ampliar o grau de heterogeneidade 
do sistema, beneficiando os agentes mais inovadores.

Finalmente, para completar um panorama da HE no Brasil é necessária sua 
observação a partir da perspectiva espacial. As desigualdades regionais no país são 
profundas e analisar sua expressão nos diferenciais de produtividade do trabalho 
é fundamental para uma completa percepção do problema.

A esse respeito é importante assinalar que o Brasil – assim como as demais 
economias da América Latina – se distingue, como se verá adiante, dos países 
desenvolvidos por duas características principais: as assimetrias nas capacidades 
tecnológicas frente a fronteira internacional e os diferenciais de produtividade que 
existem entre os setores, no interior dos setores e entre as empresas. No entanto, 
no Brasil essa diferenciação ocorre também entre regiões no interior do país, e não 
somente as regiões apresentam produtividades significativamente distintas como 
um todo, mas também em relação a um mesmo setor de atividades. 

Uma análise da HE em uma perspectiva regional foi desenvolvida por Matteo 
(in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo). Seu estudo apresenta a estrutura produtiva 
das regiões brasileiras e os índices de produtividade do trabalho das regiões e seus 
setores de atividade; uma análise regional da produtividade do trabalho no ano de 
2008 e uma análise de sua evolução entre 1996 e 2008.

Entre as conclusões de suas análises se destaca a clara existência de hete-
rogeneidade produtiva entre as regiões brasileiras. Nas regiões em que há ativi-
dades intensivas em capital a produtividade tende a ser maior do que naquelas 
em que há atividades intensivas em mão-de-obra. Uma região com atividade 
industrial cujo principal segmento seja o refino de petróleo tende a possuir 
maior produtividade do que um segmento que tenha, por exemplo, sua força na 
atividade comercial varejista. É de se notar que os diferenciais de produtividade 
se mantêm no tempo e chegam, em 2008, a mais de duas vezes e meia entre a 
maior e a menor (36 para o Sudeste e 14,2 para o Nordeste, conforme se pode 
observar na tabela 3.4).
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TABELA 3.4
Índice de produtividade, por setor de atividade econômica, Brasil e grandes regiões, 
2008 (Em R$ mil)

Total Agropecuária Indústria Construção Comércio Serviços(1)

Norte 19,8 10,5 35,0 15,8 13,5 16,7

Nordeste 14,2 4,0 26,0 12,7 12,7 16,6

Sudeste 36,0 11,5 51,7 21,1 26,2 45,9

Sul 29,6 15,3 37,9 19,7 28,6 33,9

Centro-Oeste 35,4 26,2 31,9 20,3 24,0 34,1

Brasil 27,9 9,5 42,4 18,3 22,0 34,3

Fonte: IBGE, Contas Regionais; PNAD.
Elaboração: Matteo (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

Chama, contudo, a atenção o fato de que os diferenciais se mantêm e, em 
certos casos, ainda aumentam de intensidade quando comparados aos mesmos 
setores de atividade nas diversas regiões. Nesse caso, evidencia-se que a hetero-
geneidade intrassetorial, decorrente das disparidades de produtividade entre as 
atividades de um mesmo setor e entre o próprio modelo de produção dos diversos 
empreendimentos dentro de uma mesma atividade, possui considerável correlação  
com a distribuição geográfica.

No caso da agricultura é flagrante a diferença entre as regiões Centro-Oeste 
e Nordeste, que reflete as diferentes formas de exploração da atividade nessas 
duas regiões: na primeira a atividade é intensiva em capital e conhecimento, na 
segunda predomina a pequena propriedade e a agricultura familiar. Uma política 
que pudesse aportar tecnologia à produção de alimentos na agricultura familiar, 
conforme destacado no estudo citado anteriormente, poderia, com um número 
equivalente de pessoas ocupadas, aumentar a renda da atividade, aproximando-a 
da das demais regiões.

Na indústria, dadas as suas características, seria de se esperar que esses diferen-
ciais fossem bastante reduzidos; contudo, o autor constatou que a produtividade 
da região Sudeste é o dobro daquela da região Nordeste.

Já os setores de construção e comércio apresentam mais semelhanças que 
diferenças quanto aos indicadores de produtividade (a natureza dos setores pra-
ticamente impõe essa semelhança). Porém, no setor de serviços a diferenciação 
volta a se acentuar. Uma explicação possível para essa grande diferença reside na 
estruturação interna desse setor, com a prevalência, em alguns estados, dos serviços 
prestados às empresas, ao passo que em outros prevalecem os serviços prestados 
às famílias. Estas atividades, conforme visto acima, têm índices de produtividade 
superiores aos daquelas.
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O quadro de HE inter-regional observado aponta para a necessidade do 
estabelecimento de políticas públicas que levem esse fenômeno em consideração, 
de forma a permitir às regiões com menores níveis de produtividade diminuírem 
sua distância em relação às demais regiões. Dada a persistência dos profundos dife-
renciais, ao longo do período analisado, não parece crível que eles sejam superados 
sem que políticas específicas para tanto sejam elaboradas.

De todo o exposto, o que se pode concluir é que, a despeito do compor-
tamento positivo da produtividade do trabalho ao longo da década – tanto em 
relação a sua média, quanto a sua dispersão – a forma como isso vem ocorrendo 
merece atenção. O crescimento da produtividade se deve, principalmente, ao 
aumento da incorporação de tecnologia na agropecuária, do novo perfil da in-
dústria automobilística e da automação bancária e aos ganhos de produtividade 
dos setores de cimento, papel e celulose e farmacêuticos. O que se destaca aqui, 
em primeiro lugar, são atividades que, dadas as características de origem de 
capital e a forma como operam no país, têm pouca capacidade de transborda-
mento e arraste tecnológico. Em segundo lugar, constata-se que boa parte dessas 
atividades – entre as quais também se deve incluir a de Extração de Petróleo 
e Gás Natural, que apresenta fortes perspectivas de crescimento nos próximos 
anos, assim como a agropecuária – são intensivas em recursos naturais. Em 
terceiro lugar, fica patente a perda de competitividade dos setores industriais 
mais expostos à concorrência internacional. Assim, há uma sinalização de que a 
economia pode estar caminhando para uma fragilidade em relação à conjuntura 
internacional, criando dependência dos preços internacionais de commodities e 
do mercado financeiro global.

4 A HE E SUAS IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS

Um primeiro olhar sobre as implicações econômicas da HE deve recair sobre a esfera 
macroeconômica. Tradicionalmente, os estudos sobre a HE se dão de forma privilegiada 
sob as perspectivas microeconômicas das análises setoriais e regionais, que é exatamente o 
enfoque da sessão anterior deste artigo. Complementarmente, o olhar macroeconômico 
sobre o tema costumeiramente restringe-se a diagnosticar as causas da instabilidade e  
a propor políticas que assegurem a estabilidade macro – ou seja, a análise fica reduzida a 
algo não particularmente vinculado à HE. Contudo, é lícito afirmar que o conjunto de 
políticas conduzidas nas áreas fiscal, monetária e cambial produzem efeitos particulares 
e distintos sobre a produtividade das empresas atuantes nos diversos setores da vida 
econômica, mesmo em contexto de estabilidade macroeconômica.

Os diferenciais de produtividade refletem, em alguma medida, a capaci-
dade que as empresas possuem de responder às políticas macroeconômicas e às 
mudanças exógenas na conjuntura macro, mesmo em um contexto no qual as 
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condições de estabilidade são atendidas. É evidente, portanto, que um ambiente 
de maior volatilidade constitui um cenário propício para que a heterogeneidade 
se acentue. Por outro lado, o cenário de relativa estabilidade macro não constitui 
condição suficiente para a redução dos diferenciais que caracterizam a HE: é 
necessário que algumas variáveis macroeconômicas sejam manejadas de forma 
adequada a este objetivo.

Em particular, a taxa de câmbio real constitui uma dessas variáveis. No Brasil, 
a taxa de câmbio (R$/U$) tem apresentado, nos últimos anos, elevada volatilidade 
e forte e inequívoca tendência de valorização em termos reais. Esta situação pode 
ser benéfica para setores que possuem maior coeficiente importado, que adquirem 
insumos produtivos ou máquinas e equipamentos no exterior, mas também pode 
significar perda de competitividade para os setores que competem com a produção 
estrangeira via preço.  Justamente porque os efeitos da trajetória da taxa de câmbio 
real são diferenciados conforme as distintas estruturas produtivas setoriais, não 
parece trivial identificar os seus resultados sobre a produtividade de cada setor e, 
portanto, sobre o grau de HE.

Em um trabalho preliminar, Amitrano et. al. (2011) estratificaram a indústria 
brasileira por intensidade tecnológica e identificaram indícios da existência de vín-
culos entre a trajetória da taxa de câmbio real e a dinâmica da estrutura produtiva 
industrial, da produtividade do trabalho e da pauta exportadora. Constataram, 
além disso, que tais impactos, caso se confirmassem, não seriam homogêneos para 
os diversos setores industriais.

Diante disso, Squeff e Araújo (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo) buscaram 
avaliar de forma mais detalhada o efeito da taxa de câmbio real sobre a produtividade 
do trabalho da indústria brasileira. Partindo de uma análise dos principais fatos 
estilizados relacionados aos dados utilizados, os autores desenvolvem estimações 
econométricas buscando as relações entre taxa de câmbio real, produtividade do 
trabalho e HE na indústria brasileira.

TABELA 4.1
Elasticidade produtividade-câmbio e produtividade do trabalho em 2008 (Em R$ de 2000)

Setor
Variação na produtividade decorrente de 10% 

de valorização cambial (%)
Produtividade em 2008

Setores mais produtivos:

Indústrias extrativas 4,90 83.469

Produtos químicos -1,20 56.851

Coque, refino de petróleo, combustíveis nuclea-
res e álcool

1,70 56.424

Metalurgia básica 1,00 48.560

Fabricação de meios de transporte 1,70 43.461

(Continua)
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Setor
Variação na produtividade decorrente de 10% 

de valorização cambial (%)
Produtividade em 2008

Setores de produtividade intermediária:

Papel e gráfica -2,70 39.112

Máq. e equip. – exclusive elétric., eletrôn., de 
precisão e de comunic.

-1,00 30.052

Máq. e aparelhos elétricos, eletrônicos, de 
precisão e de comunic.

-0,90 26.274

Borracha e plástico 1,40 15.640

Produtos de metal – exclusive máquinas e 
equipamentos

7,80 14.435

Minerais não-metálicos 1,20 14.235

Setores menos produtivos:

Alimentos e bebidas -3,30 12.640

Têxtil 1,10 10.235

Madeira 3,00 8.872

Calçados e couro 0,60 5.165

Vestuário 1,20 3.895

Fonte: Modelo estimado pelos autores a partir de dados do IBGE.
Elaboração: Squeff e Araújo (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

Sua principal conclusão, segundo os coeficientes estimados, é que o efeito da 
taxa de câmbio sobre a produtividade do trabalho difere, em sinal e magnitude, 
nos diversos setores industriais (tabela 4.1).

Os autores constataram que os setores mas produtivos são os que mais se 
beneficiam da valorização cambial. Os de menor produtividade também se be-
neficiam, em grande medida, do fenômeno, porém, comparando esses setores 
em conjunto, constata-se que a variação esperada da produtividade seria maior 
no grupo mais produtivo. Essas evidências apontam para um aumento da HE da 
indústria brasileira.

Contribuindo ainda para o aumento do hiato de produtividade, observa-se 
que dos cinco setores cuja produtividade tende a decrescer com uma valorização 
cambial real, três estão no grupo de produtividade intermediária. Estes últimos 
setores, por seu turno, foram justamente os que apresentaram maior nível de pro-
dutividade dentro deste grupo. Isso configura, portanto, uma fonte adicional de 
aumento da HE na indústria brasileira: o diferencial de produtividade destes três 
setores com relação ao grupo mais produtivo tende a aumentar.

Daí depreender que obter convergência produtiva na indústria brasileira 
sob um cenário de apreciação cambial é uma tarefa bastante difícil. É possível 
que políticas industriais direcionadas para tornar mais produtivos os setores 
de baixa produtividade sejam capazes de compensar os efeitos negativos do 

(Continuação)
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câmbio apreciado. É importante lembrar que a convergência produtiva pres-
supõe que a produtividade dos setores onde ela é baixa deva crescer a taxas 
superiores ao do crescimento da produtividade média. Se a tarefa em si já 
é complexa, realizá-la sob um cenário de apreciação cambial, no qual esses 
setores já se encontram submetidos à concorrência de produção importada, é 
algo virtualmente impossível.

Cumpre ressaltar que os autores chamam a atenção para o fato de que não 
pretendem afirmar que bastará uma desvalorização cambial para promover a 
convergência. É possível e provável que os setores de mais alta produtividade, 
por serem mais dinâmicos, sejam capazes de obter bom desempenho também 
com a desvalorização da taxa de câmbio. Este cenário, por seu turno, poderia 
engendrar incentivos aos setores de baixa produtividade, tornando-os mais 
competitivos, ou ao menos permitindo que se compensem, total ou parcial-
mente, os efeitos de estruturas produtivas inadequadas. Deste modo, o câmbio 
desvalorizado seria mais uma condição necessária do que suficiente, sendo im-
prescindível que estímulos adicionais sejam oferecidos, sem os quais os setores 
de baixa produtividade correrão o risco de permanecer pouco produtivos mesmo 
com câmbio desvalorizado. A discussão de uma política industrial visando a 
convergência produtiva, portanto, se faz premente e deve fazer parte da agenda 
do Estado brasileiro.

Se, por um lado, são escassos os estudos sobre a HE que focalizem a esfera 
macroecônomica, por outro lado o recorte microeconômico tradicionalmente uti-
lizado se concentra no nível setorial. Todavia, conforme citado anteriormente, há 
uma evidente heterogeneidade produtiva no nível intrassetorial. Ou seja, a hetero-
geneidade entre firmas é um aspecto relevante a ser considerado no estudo da HE.

A partir dessa perspectiva, ainda na obra de Infante, Mussi e Nogueira (no 
prelo), Catela e Porcile analisam a distribuição das firmas entre diferentes estratos 
de produtividade dentro da indústria de transformação, assim como a dinâmica 
de transição destas firmas dentro e entre esses estratos. Com esse objetivo, fazendo 
uso do instrumental de clusters k-means, buscam identificar, em primeiro lugar, 
grupos ou estratos em que a produtividade é marcadamente diferente. A seguir, 
através de um modelo probit ordenado, avaliam a probabilidade de permanência 
das firmas nos diferentes estratos de produtividade, determinada por variáveis asso-
ciadas ao progresso técnico, participação no comércio exterior, difusão e absorção 
de tecnologia e políticas públicas.

Sua análise é desenvolvida em duas partes: em primeiro lugar, para o total das 
empresas e incluindo os efeitos marginais para cada um dos clusters encontrados; 
e em segundo, separando as firmas em quatro grupos, definidos pela intensidade 
tecnológica do processo produtivo. O estudo abrange o período 2000-2008, com 
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uma base de dados de mais de 14.000 firmas brasileiras com 30 ou mais trabalha-
dores. Assim, foi possível que se verificasse um processo de transição entre estratos 
ou grupos no qual os grupos de mais alta produtividade elevaram seu peso no total.

Em suas conclusões se confirma, mais uma vez, a elevada heterogeneidade 
dentro da indústria de transformação brasileira, uma vez que os resultados eviden-
ciam a existência de forte heterogeneidade intersetorial. Ficou também registrada 
uma forte heterogeneidade intrasetorial, dado que empresas que apresentam pro-
cessos produtivos semelhantes em termos de intensidade tecnológica não podem 
ser consideradas homogêneas. 

Com base na análise exploratória desenvolvida a partir do modelo probit, foi 
possível identificar como diferentes variáveis influenciam o desempenho em termos 
de produtividade das empresas da amostra. Cabe destacar que a análise desenvol-
vida com base nos modelos apresentados deve ser tomada só como indicativo da 
influência destas variáveis sobre a produtividade, não sendo possível tomar estes 
resultados como conclusões definitivas.

Da análise por intensidade tecnológica destaca-se a escassa proporção de 
firmas dentro do setor de alta intensidade tecnológica.  Isso gera uma debilidade 
no processo de acumulação de capacidades tecnológicas que possibilitem uma 
mudança da estrutura produtiva capaz de reduzir a forte HE presente na indústria 
de transformação. Por sua vez, a taxa de crescimento de demanda por trabalhadores 
capacitados se vê debilitada e cresce a uma taxa inferior que à da oferta de trabalho.  

Em relação às exportações, os resultados não deixam dúvidas de que existe 
uma relação direta entre o comércio exterior e a produtividade, mas o sentido desta 
relação de causalidade não pode ser inferido a partir dos resultados apresentados. 
O fato dos grupos de menor intensidade tecnológica apresentarem coeficientes 
maiores introduz novamente a questão da importância da política pública de 
promoção de exportações e de outras políticas associadas indiretamente para os 
setores de maior intensidade tecnológica.

A inovação tecnológica e o aprendizado dentro e fora de firma apresentaram 
resultados positivos. Isto deveria balizar as políticas públicas, valorizando aquelas 
educacionais e de treinamento como uma forma de distribuir socialmente as ap-
tidões tecnológicas e o aprendizado e, consequentemente, a renda.

Já o financiamento público e o apoio governamental à inovação tecnológica 
apresentaram sinais tanto positivos, quanto negativos, segundo o grupo analisado. 
Para o total das empresas da amostra o apoio governamental se mostrou positivo e o 
financiamento público negativo. Já quando considerados os grupos por intensidade 
tecnológica, observa-se que para os grupos de maior intensidade tecnológica o 
apoio governamental foi positivo e para os grupos intermediários o financiamento 
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público também foi.  Isso levanta a necessidade de uma melhor análise acerca de 
quais deveriam ser as empresas beneficiarias (setor, tamanho, tipo de capital) por 
cada uma dessas políticas para que se possa aumentar sua eficácia.

Finalmente, no conjunto das análises das implicações econômicas da HE 
cumpre considerar a questão crucial que é a de sua correlação com a distribuição 
de renda. Tendo em vista a notória e notável redução na desigualdade de renda 
experimentada pelo Brasil na última década, um estudo dessa natureza ganha 
especial relevância.

Segundo Soares (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo), a queda da desigual-
dade desde 2001 é, sem dúvida, um dos fatos mais importantes e alvissareiros da 
realidade social brasileira recente. Estudos indicam que uma parte dessa redução 
se deve às transferências governamentais, com estimativas que giram em torno de 
1/3 da queda total de 2001 a 2009. Os outros 2/3 são resultado de um mercado  
de trabalho remunerando uma hora de trabalho de diferentes pessoas de forma 
cada vez menos desigual, mas pouco sabemos com certeza sobre o porquê.

O autor conduziu um estudo sobre a desigualdade dos rendimentos do 
trabalho de indivíduos com rendimento positivo segundo os Índices Theil T e L 
de 1995 a 2009. Pode-se discernir uma tendência de queda relativamente estável 
durante todo o período (gráfico 4.1). A taxa linear de queda da desigualdade é de 
0,8 (x100) pontos de Theil T e 0,9 (x100) pontos de Theil L ao ano.

GRÁFICO 4.1
Desigualdade dos rendimentos do trabalho
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Fonte: Pnad microdados.
Elaboração: Soares (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).
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A política de valorização do salário mínimo explicaria, no máximo, ¼ da 
redução da desigualdade nos rendimentos individuais. Outra hipótese seria o papel 
de uma força de trabalho cada vez mais educada e mais igualmente educada. Cer-
tamente a escolaridade tem um papel na queda na desigualdade, mas dificilmente 
é capaz de explicar tudo. Há estudos que apontam a existência de um efeito-preço 
que explicaria uma parte da queda na desigualdade, mas não a totalidade. 

Assim, a hipótese da HE das nossas economias pode ser explicativa. Esta  
explicação difere do salário mínimo na medida em que apela à produtividade e 
não à política pública como fator explicativo. No entanto, difere de outras expli-
cações que usam a produtividade para explicar rendimentos na medida em que 
a produtividade do trabalho considerada – como agregado setorial e não como 
produtividade marginal do trabalho em um modelo de vários insumos – é a 
variável relevante, e tratada como um atributo do setor no qual os indivíduos se 
encontram empregados, e não dos próprios indivíduos. Trata-se de uma definição 
passível de críticas, pois, em setores capital-intensivos, uma alta produtividade do 
trabalho pode ser resultado do capital na função de produção. Em um mercado 
competitivo neoclássico, isso não resultaria em altos rendimentos do trabalho. 
Não obstante essas críticas, há muito apoio empírico para uma relação entre alta 
produtividade do trabalho e salários altos.

O estudo está dividido em duas partes. Na primeira se discute se o setor 
econômico no qual um trabalhador se encontra exerce influência sobre sua 
remuneração. Na segunda, dada a resposta positiva à primeira, é analisado se 
o que explica a relação entre setor e remuneração é a produtividade média do 
trabalho de cada setor.

Na primeira parte o autor constatou que a desigualdade salarial (de rendimento) 
entre setores está em queda, enquanto a desigualdade salarial entre setores está caindo 
mais rapidamente que a desigualdade salarial total, levando a uma queda também da 
porcentagem advinda de diferenças entre setores. Embora com algumas evidências 
contraditórias, ficou nítido que o setor de atividade no qual as pessoas se empregam 
é um determinante relevante de seu rendimento. A explicação buscada por aqueles 
que acreditam na relevância da HE é a produtividade do trabalho setorial.

Na segunda parte de seu estudo, Soares constatou que a desigualdade 
na produtividade do trabalho da População Ocupada no Brasil é muito alta e 
quase tão alta quanto a desigualdade de rendimentos. Constatou, ainda, em um 
diagrama de fase dos índices de Tail T e L das distribuições de produtividade 
e de rendimentos do trabalho, que, grosso modo, as duas variáveis evoluíram 
juntas (gráfico 4.2).
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GRÁFICO 4.2
Diagrama de fase: desigualdade na produtividade e no rendimento do trabalho 
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Fonte: Pnad e Contas Nacionais.
Elaboração: Soares (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo).

A despeito do estudo citado não ter sido conclusivo, algumas observações 
importantes se destacaram.

Não restaram dúvidas de que existem diferenciais setoriais de salário (con-
trolados) grandes e relativamente estáveis. Além disso, tanto a desigualdade de 
rendimentos como a de produtividade do trabalho estão caindo, e caindo  juntas. 
Este é um resultado idiossincrático do Brasil, até  porque na maior parte dos países 
do mundo a desigualdade está aumentando e não caindo.

Decomposições brutas de Theil T e L mostram resultados coerentes 
com a tese segundo a qual uma queda (incipiente) na HE estaria puxando a 
desigualdade para baixo. No entanto, o fato de serem brutas limita o escopo 
de interpretação.

A evidência menos coerente com a tese acima é que o diferencial de R2 entre 
as equações de rendimentos não ampliadas e ampliadas não está caindo. Se a HE 
estivesse levando a desigualdade para baixo, deveria cair.

A evidência dos R2, no entanto, é contraditada pela evidência dos próprios 
coeficientes, que estão em queda. A queda não é forte nem muito estável, mas, 
ainda assim, a tendência é de redução.
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5 UMA COMPARAÇÃO INTERNACIONAL

Se resgatarmos o conceito de HE apresentado acima: “uma significativa disparidade 
entre os níveis de produtividade do trabalho dos diversos agentes econômicos que 
se perpetua no tempo”, fica claro que sua evidenciação não é “absoluta”, carecendo 
de um referencial comparativo a fim de se estabelecer o que representa a expressão 
significativa disparidade entre os níveis de produtividade do trabalho. É somente a partir 
do estabelecimento de um referencial de comparação que o termo significativa adquire 
significado concreto. Assim sendo, contextualizar a situação brasileira em um quadro 
de referência internacional se faz necessário para que se explicite a distância que separa 
o Brasil dos países mais desenvolvidos e se avaliem suas perspectivas de superação.

Foi com essa finalidade que Infante (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo) 
produziu um trabalho no qual intenta medir tanto o grau relativo de HE que ca-
racteriza a economia brasileira, quanto os esforços que o país deveria realizar para 
reduzir as brechas de produtividade, emprego e desigualdade com vistas a alcançar 
o limiar do desenvolvimento.

A HE da América Latina manifesta-se através de diferentes níveis de produtividade 
dos trabalhadores nas diferentes camadas produtivas, fato que caracteriza o desempe-
nho econômico da região. Essas brechas de produtividade constituem um núcleo a 
partir do qual se expande a desigualdade ao longo da sociedade, exacerbando brechas 
em capacidades e em oportunidades. Por conseguinte, para avançar em direção a um 
padrão de crescimento com igualdade seria necessário crescer com menos HE e mais 
desenvolvimento produtivo. Por isso, é preciso fomentar a aplicação de políticas de 
convergência produtiva para fechar as brechas externas e internas de produtividade.

O autor realiza, no trabalho, diversas comparações internacionais de dados  
socioeconômicos do Brasil: países da América Latina, União Europeia , EUA, 
Coréia e Portugal.

Com base nessas comparações, o autor mostra os possíveis cenários de conver-
gência produtiva (fechamento de brechas externas e internas de produtividade) do 
Brasil com países que estão atualmente no que denomina “limiar do desenvolvimento”. 
Para isso, examina, primeiramente, as características da HE e a diversidade dos países 
da América Latina, bem como a situação do Brasil. Em segundo lugar, determina 
as brechas deste país com relação a Portugal – país de referência que foi considerado 
como no “limiar do desenvolvimento” – através de dados sobre a estrutura produtiva 
de ambas as realidades até 2009, o que evidencia as disparidades entre esses dois países 
(tabela 5.1). Finalmente, realiza um exercício com projeções que conduzem o Brasil 
para esse “limiar do desenvolvimento”, apontando trajetórias e requerimentos neces-
sários para o estabelecimento de um processo de convergência produtiva nesse país.
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TABELA 5.1
Brasil e Portugal – dados básicos (2009)

Componentes Brasil Portugal

Dados gerais
PIB per capita              (U$ mil PPP) 10,2 23,8

PIB por trabalhador    (U$ mil PPP) 26,3 49,5

Taxa Emprego/População          (%)       38,8 48,0

Estrutura econômica
Produtividade do trabalho     26,3 49,5

Estrato de alta produtividade 100,8 102,7

Estrato de média produtividade 18,2 42,7

Estrato de baixa produtividade 5,0 25,1

Razão entre produtividades       A/B 20,2 4,1

                                                       A/M 5,5 2,4

                                                      M/B 3,6 1,7

Composição do PIB 100 100

Estrato alto        69,0 43,1

Estrato médio 21,3 40,5

Estrato baixo     9,7 16,4

Composição do emprego   (%) 100 100

Estrato alto        18,0 20,8

Estrato médio 30,8 46,9

Estrato baixo     51,2 32,3

Distribução da renda 

Renda per capita/quintis    (U$ mil PPP) 10,2 23,8

         V 32,5 45,2

        IV 8,8 27,2

         III 5,3 26,1

         II 3,1 13,4

         I 1,3 6,9

Razão da Renda V/I 25,0 6,6

Coeficiente de Gini 57,6 38,1

Pobreza
Incidência de pobreza absoluta 24,9 n.d

Incidência de pobreza relativa 23,9 16,3

Fonte: Elaboração de Infante (in Infante, Mussi e Nogueira, no prelo) a partir de dados de diversas fontes.

Sua conclusão é a de que, para avançar em condições de igualdade social em 
direção ao “limiar do desenvolvimento”, o Brasil deve empreender uma estratégia 
de crescimento econômico com menor HE e mais desenvolvimento produtivo, cujo 
dinamismo tenha efeitos positivos sobre a distribuição de renda e a inclusão social.

Os exercícios de projeções mostram que para atingir as condições hoje apre-
sentadas por Portugal o Brasil necessitaria de um processo de longo prazo, que 
se estenderia por, ao menos, duas décadas. Além desse requisito, as estimativas 
revelam que é necessário que o novo padrão de desenvolvimento, o crescimento 
econômico e o PIB per capita, sejam elevados e sustentáveis, como resultado de uma 
transformação que aumente significativamente a produtividade das camadas menos 
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avançadas da estrutura econômica. Por outro lado, destacou-se que as mudanças 
na composição do produto e do emprego, bem como a realização do aumento 
esperado da produtividade, especialmente, nas camadas baixa e intermediária, 
demandarão importantes esforços em matéria de novos investimentos.

Como resultado do processo de convergência produtiva com igualdade, mu-
danças importantes na estrutura econômica e social do Brasil seriam produzidas. 
Seriam essas resultado da modernização da produção, marcada pela redução da 
HE, que levaria a uma renovada capacidade de integração das pessoas por meio 
do aumento do emprego e da qualidade dos postos de trabalho. Seriam também 
esperadas melhorias nas condições de trabalho, o que prepararia o terreno para que 
os trabalhadores tivessem salários mais altos e um maior grau de proteção social. 

Todas essas mudanças indicam que a distribuição de renda passaria a ser mais 
igualitária, pois o aumento do emprego e dos salários dos trabalhadores conduziria 
a uma maior participação do trabalho na renda.

Em suma, trata-se de alavancar uma decidida aplicação de políticas de con-
vergência produtiva, revertendo a tendência atual na qual a maior parte do cresci-
mento econômico e da produtividade segue padrões altos de concentração.  Como 
resultado, melhoraria a capacidade do sistema para absorver a crescente força de 
trabalho e reduzir as brechas da renda resultantes dos diferenciais de produtividade. 
Em outros termos, seriam políticas orientadas a superar a persistente heterogenei-
dade da estrutura produtiva da economia brasileira e a reforçar as sinergias entre a 
convergência produtiva e a inserção social no mundo do trabalho, e assim reduzir 
a desigualdade na distribuição de renda.

6 CONCLUSÕES

Ao longo de sete décadas, o Brasil atravessou uma miríade de cenários políticos, 
desde ditaduras civis e militares, até períodos de estabilidade institucional. No 
plano econômico promoveu o desbravamento e a incorporação de extensas regiões 
praticamente inabitadas, hoje transformadas em áreas altamente produtivas. 
Foi conduzido segundo políticas econômicas dos mais diversos matizes, convi-
vendo com períodos de hiperinflação e de desinflação. O país, produziu planos 
de estabilização econômica de diversas orientações conceituais e moveu-se de 
uma intensa estatização da economia até um amplo processo de privatização e 
liberalização econômica. Implantou, também, um moderno e robusto sistema 
financeiro, e passou por surtos de intenso crescimento econômico, bem como 
por longos períodos de “estagflação”. Tornou-se líder mundial em alguns im-
portantes campos tecnológicos, ao mesmo tempo em que se manteve absolu-
tamente atrasado e dependente em outros estratégicos. Atravessou os choques 
do petróleo, da dívida externa, declarou moratória e sofreu o “efeito dominó” 
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de diversas crises financeiras internacionais. De uma dívida externa considerada 
impagável, passou a situação de credor internacional. Conviveu com taxas de 
juros estratosféricas e períodos de juros declinantes. Assistiu a um intensivo êxodo 
rural, produzindo uma hipertrofia urbana com as consequentes degradações do 
espaço e das condições sociais das cidades. Mas, principalmente, transmutou-se 
de país agrícola e rural, exportador de commodities, em um país urbano com 
uma sólida e diversificada base industrial, um pujante setor de serviços, ainda 
que primordialmente exportador de commodities.

A despeito desse caleidoscópio político-econômico, o aspecto mais relevante 
para sua população perseverou: uma profunda desigualdade social que, somente 
na última década, começa a dar sinais concretos de superação. Entretanto, há 
importantes sinais de que esse processo de melhoria na equidade social pode estar 
se aproximando do seu esgotamento.

A síntese dos estudos conduzidos pelo Ipea e pulicados no Boletim Radar 
Nº 14 (2011) e no livro “Por um desenvolvimento inclusivo: o caso do Brasil” 
(no prelo) aponta para o fato de que, no período mais recente, o Brasil vem 
vivenciando uma notável e surpreendente redução das desigualdades de renda. 
Estudos atribuem a diversas causas, dentre as quais se destacam o aumento real 
do salário mínimo e os programas governamentais de transferência de renda.  
O conjunto de dados e de estudos apresentados no livro mostra que esse fenô-
meno parece não estar sendo suportado por uma redução de mesma magnitude 
na produtividade do trabalho; a estrutura produtiva vem se mantendo prati-
camente tão heterogênea quanto, historicamente, sempre o foi. As mudanças 
não são de grande monta. Mais ainda, como os valores da produtividade do 
trabalho e da renda dos setores de menor produtividade quase se igualam, é lícito 
supor que, tanto nos setores de menor produtividade, como nos estratos menos 
produtivos dentro de cada setor ou atividade, a capacidade de aprofundamento 
do processo de melhoria da distribuição de renda pode se ver limitada. Mais 
ainda, em alguns casos, as mudanças na estrutura produtiva apontam para o 
agravamento ainda maior dessas limitações. Dessa obra emerge, então, como 
grande desafio para a próxima década, o desenvolvimento de políticas que se-
jam capazes de incorporar a padrões mais dinâmicos um imenso contingente 
de firmas, tanto formais, quanto – e, talvez, principalmente – informais cuja 
capacidade de gerar produto a partir da atividade humana (produtividade do 
trabalho) é hoje extremamente reduzida.

A manutenção do quadro atual muito provavelmente será o maior limitador 
para a definitiva superação da, ainda inadmissível, pobreza que atinge largas ca-
madas da população. Por outro lado, um choque de produtividade que não venha 
acompanhado  desta preocupação, especialmente de um aumento de renda capaz 
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de alavancar simultaneamente a demanda, poderá produzir efeitos na estrutura 
produtiva que, ao proporcionarem ganhos na produtividade média da economia 
e ao produzirem um efeito de convergência produtiva, sejam resultado não de um 
aumento do produto global, mas de uma redução na taxa de ocupação da mão de 
obra, com seus perniciosos impactos sobre o emprego.

REFERÊNCIAS

AMITRANO, C. R. et al. Taxa de câmbio real e heterogeneidade estrutural na 
indústria de transformação brasileira: uma avaliação preliminar. Boletim Radar 
– tecnologia, produção e comércio exterior, Brasília, n. 14, 2011.

BONELLI, R. Growth and productivity in brazilian industries. Journal of  
Development, Northolland, n. 39, 1992.

______. Labor productivity in Brazil during the 1990s. Rio de Janeiro: IPEA, 
2002. (Texto para Discussão, n. 906).

CASTELLS, M. A sociedade em rede. Era da informação: economia, sociedade 
e cultura. 7. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2013. v. 1.

CEPAL – COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O 
CARIBE. Progreso técnico y cambio estructural en América Latina. Santiago: 
Naciones Unidas, 2007.

______. La hora de la Igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. Sesiones 
de la Cepal, Naciones Unidas, Santiago, n. 33, 2010.

______. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones 
Unidas, 2012.

CIMOLI, M. (Ed.). Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y 
crecimiento en América Latina. Santiago: CEPAL, 2005.

CONSIDERA, C.; VALADÃO, L. F. R. Produtividade e emprego: questões eco-
nômicas e estatísticas. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. (Boletim de Conjuntura, n. 31)

GUSSO, D. A., NOGUEIRA, M. O.; VASCONCELOS, L. F. Heterogeneidade 
Estrutural: uma retomada conceitual. Brasília: IPEA, 2011. (Boletim Radar – 
tecnologia, produção e comércio exterior, n. 14). 

INFANTE, B. R.; MUSSI, C; NOGUEIRA, M. O. (Ed.). Por um desenvolvi-
mento inclusivo: o caso do Brasil. Santiago: CEPPAL; Brasília: IPEA. (no prelo)

JOHNSON, S. The economic crisis and the crisis of economics. Revised version of 
speech prepared for the presidential address to the Association for Comparative Economics, 



371Produtividade do trabalho e heterogeneidade estrutural no brasil contemporâneo

4-7, Peterson Institute for International Economics. San Francisco: 2009. Disponível 
em: <http://www.piie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=1090>.

McMILLAN, M. S.; RODRICK, D. Globalization, structural change and 
productivity growth. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 
2011. (Working Paper n. 17143)

NOHLEN, D.; STURM, R. La heterogeneidad estructural como concepto básico 
en la teoría de desarrollo. Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, n. 28, 1982.

OIT – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Panorama 
Laboral 2012: América Latina y el Caribe. Lima: Naciones Unidas, 2012.

OLIVEIRA, J. M.; SOUZA, A. G. Heterogeneidade estrutural no setor de 
serviços brasileiros. Brasília: IPEA, 2011. (Boletim Radar – tecnologia, produção 
e comércio exterior, n. 14). 

PINTO, A. Natureza e implicações da ‘heterogeneidade estrutural’ da América 
Latina. In: BIELSCHOWSKY, R. (Org.). Cinquenta anos de pensamento na 
Cepal. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2000. v. 2.

SACHS, J. Rethinking macroeconomics. Capitalism and society. Berkeley: 
Berkeley Electronic Press, 2009. v. 4.

SUNKEL, O.; INFANTE, B. R. (Ed.). Hacia um desarrollo inclusivo: el caso 
de Chile. Santiago: CEPAL, 2009.

VASCONCELOS, L. F.; NOGUEIRA, M. O. Heterogeneidade estrutural no 
setor industrial. Brasília: IPEA, 2011. (Boletim Radar – tecnologia, produção e 
comércio exterior, n. 14). 

VIEIRA FILHO, J. E. R. e SANTOS, G. R. Heterogeneidade no setor agro-
pecuário brasileiro: contraste tecnológico. Brasília: IPEA, 2011. (Boletim Radar 
– tecnologia, produção e comércio exterior, n. 14).




