B10 Economia
%HermesFileInfo:B-10:20111023:

O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 23 DE OUTUBRO DE 2011
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Avançada. Máquinas fazem colheita automatizada de cana-de-açúcar no interior de São Paulo: agricultura é um dos setores em que a produtividade brasileira obteve avanços nos últimos anos
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Produtividade
brasileira está
parada há 30 anos

rença de custo de vida entre os
diferentes países é eliminada.
Entre os 150 países da Penn
WorldTable comdadoscompletos de produtividade do trabalho entre 1980 e 2008, o Brasil
está em 130.º em termos de desempenho neste período.
O Brasil só ganha de 21 países,
sendo11daÁfrica,incluindoCosta do Marfim, Malawi, Somália,
Camarões,TogoeZimbábue.Todos os outros países africanos tiveram desempenho melhor do
que o Brasil.
Na América Latina, a evolução
da produtividade do trabalho
brasileira nas últimas três décadas só não é pior do que a apresentada por Paraguai, Venezuela, Nicarágua e Haiti.
Comparado a outras grandes
economiasemergentes,ou apaísessul-americanos comoArgentina e Chile, o Brasil tem o pior
desempenho na produtividade
do trabalho entre 1980 e 2008.
A Argentina saiu de US$ 21,2
mil para US$ 24,8 mil (alta de
17%). O Chile, de US$ 15,1 mil
para US$ 27,5 mil (82%). A China, de US$ 1,2 mil para US$ 10,9
mil (778%). A Índia, de US$ 2,8
mil para US$ 7,8 mil (181%). E a
Coreia, finalmente, de US$ 14
mil para US$ 50 mil (256%).
Scheinkman nota ainda que,
comoproporçãoda produtividade do trabalho dos Estados Unidos, o desempenho brasileiro
nas últimas décadas também é
muito ruim. “OsEstados Unidos
sãoa fronteira,e o Brasil não está
se aproximando”, ele diz.
Naverdade, o Brasil convergiu
na direção dos Estados Unidos
entre 1950 e 1980, e depois re-
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Dados da Universidade da Pensilvânia mostram que, entre 151
países, Brasil está em 130º, com recuo de 15% entre 1980 e 2008
Fernando Dantas / RIO
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O trabalho no Brasil não se tornou mais produtivo ao longo
dos últimos 30 anos. A produtividade do trabalho, fator fundamental do crescimento econômico sustentado, caiu entre 1980 e 2008. De lá para cá, o
indicador recuou na crise global, depois se recuperou rapidamente, mas parou de crescer a partir do segundo semestre de 2010.
“O Brasil é um país no qual,
nãoimportacomosemeçaaprodutividade, nada parece acontecer”,dizJoséAlexandreScheinkman, economista brasileiro da
Universidade Princeton.
Em 1980, um trabalhador brasileiroproduziaemmédiaoequivalente a US$ 21 mil por ano. Em
2008, esse número havia caído
paraUS$17,8mil.Houve,portan-
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to, queda de 15% no período. Esses dados fazem parte da Penn
World Table, banco de dados do
CentroparaComparaçõesInternacionais de Produção, Renda e
Preços da Universidade da Pensilvânia,comindicadoreseconômicosde 189 países e territórios.

Os números vão até 2008 para
amaioriadospaíses,inclusivepara o Brasil. Os valores da Penn
WorldTablesobreaprodutividade do trabalho são todos convertidos para dólares de 2005, com
paridade de poder de compra
(PPP). Isso significa que a dife-
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cuou de novo até 1988. Assim, a
produtividade do trabalho no
Brasil era 18% da americana em
1950, avançou até 40% em 1980 e
voltou para 21% em 2008.
Em comparação, a Coreia saiu
de 14% da produtividade do trabalho americana em 1953 (primeiro ano com dados na Penn
World Table) para 27% em 1980
e 60% em 2008. É interessante
notar que, entre 1950 e 1980, o
Brasil avançou mais rápido do
que a Coreia.
Tantoosdados doBrasilquanto da Coreia do Sul são da Penn
World Table, em PPP, e diferem
dosvalores do gráficoaolado, do
ConferenceBoard,emboraatendência seja a mesma.
Para Scheinkman, a má performance brasileira deve-se a
deficiências de educação e in-

fraestrutura, à integração ainda
baixa com a economia global, à
baixa absorção de tecnologia, à
falta de inovação em muitos setores e às dificuldades burocráticas para formalizar ou aumentar o tamanho das empresas.
Ele nota que programas como
o Simples, que aliviam a tributação para as pequenas empresas,
ajudam na formalização mas se
tornamum desincentivoao crescimento. “As empresas não ganham a escala necessária para se
tornarem mais produtivas, trocando-se um problema pelo outro.”
Scheinkman ressalva, porém,
que a agricultura é um setor em
que a produtividade teve grandes avanços no Brasil. “As pessoas reclamam da agricultura,
mas não percebem que ela vai
muito melhor que os outros setores em termos de produtividade”, ele diz.
O economista Samuel Pessôa,
da consultoria Tendências, acha
que uma série de fatores interrompeu o bom desempenho da
produtividade do trabalho no
Brasil a partir do início da década de 80.
Um dos mais básicos foi a evolução da tecnologia a partir de
meados dos anos 70, que começou a exigir trabalhadores com
melhor qualidade educacional.
“Aquele milagre brasileiro no
pós-guerra,emumpaísdebaixíssima escolaridade, sem nenhum
investimento em educação, se
dissipou, porque a tecnologia
mudounadireçãoderequerercapitalhumano,que eraexatamente o que não tínhamos e ainda
não temos”, diz Pessôa.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 2011, Economia & Negócios, p. B10.

Ênfase no consumo e nos serviços limita ganhos
Para Samuel Pessôa,
intervencionismo da era
Geisel e atual modelo
econômico freiam o
avanço da produtividade
RIO

O modelo de crescimento puxado pelo consumo e pelos serviços pode estar minando o crescimento da produtividade do trabalhonoBrasil, paraSamuelPessôa, economista da consultoria
Tendências. “O problema é que
aprodutividadenosetordeserviços no Brasil é muito baixa, e é
difícil o País crescer apenas com
serviços”, diz Pessôa.
Pedro Cavalcanti Ferreira,
economista da Escola de PósGraduação em Economia da
FGV,fezum exercíciodecomparação entre a evolução da produtividade no Brasil e na Coreia
por setores da economia. A conclusãodeleéque, apesardoespetacular crescimento da indústria coreana, a diferença entre a
trajetória da produtividade dos
serviços nos dois países explica

muitomais doqueaprodutividadeindustrialporqueaCoreiadisparou em relação ao Brasil desde
os anos 70.
“A produtividade do trabalho
dos serviços no Brasil hoje é bem
menos da metade daquela da indústria, enquanto no começo
dos anos 70 as duas eram mais
ou menos a mesma coisa”, diz
Ferreira. Segundo suas estimativas, a produtividade da indústria
cresceu cerca de 50% entre 1970
e meados da década passada, e a
dos serviços caiu quase 30% no
mesmo período.
Pessôa nota que, dos anos 50
até a década de 70, o Brasil cresceu de forma parecida com a da
China atualmente, com a migra● Mudança
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“A produtividade do trabalho dos
serviços no Brasil hoje é bem
menos da metade daquela da
indústria, enquanto no começo
dos anos 70 as duas eram mais
ou menos a mesma coisa.”

ção de trabalhadores do setor
agrícola de baixa produtividade
para o setor urbano e industrial.
Mas esse processo, continua o
economista, teve pouco fôlego e
encerrou-se no fim dos anos 70.
Aescassapoupançabrasileira,característica constante da história econômica do País, limitou a
capacidade de investimento,
que foi ainda mais comprometida na crise da dívida dos anos 80.
“Está bem documentado que,
ao longo da década de 80, houve
uma transição estrutural, na
qual a indústria encolheu e os
serviços aumentaram – isso explicapartedaquedadaprodutividade na época”, diz Pessôa. Ele
explica que o crescimento puxado pela poupança, pelo investimento e pela exportação é mais
favorávelà indústria, enquantoa
expansão ligada ao consumo e
ao mercado doméstico tende a
favorecer os serviços.
O economista também vê
uma relação entre reformas estruturais pró-mercado e aumento da produtividade, só que esse
efeito é defasado no tempo. Assim,asreformasdo governoCastelo Branco, com a dupla RobertoCamposeOctávio Bulhões,te-
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riampavimentadoaprodutividade do milagre econômico, e o estatismodaera Geisel teriacausado a reversão dos anos 80 e 90.
Da mesma forma, ele acredita
que as reformas do governo Fernando Henrique Cardoso e do
primeiro mandato de Lula abriram caminho para uma alta da

produtividade brasileira de
2003 até a crise global em 2008.
Com a crise, a produtividade
despencourecuperando-serapidamente em 2009. Mas, a partir
de 2010, parou de crescer, o que
Pessôa atribui à volta do intervencionismo estatal e ao padrão
decrescimentopuxadopelocon-
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sumo, pelos serviços e pelo mercadointerno–tendênciasqueganharam força a partir do segundo mandato de Lula. / F.D.

