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O modelo de crescimento puxa-
do pelo consumo e pelos servi-
ços pode estar minando o cresci-
mento da produtividade do tra-
balho no Brasil, para Samuel Pes-
sôa, economista da consultoria
Tendências. “O problema é que
a produtividade no setor de servi-
ços no Brasil é muito baixa, e é
difícil o País crescer apenas com
serviços”, diz Pessôa.

Pedro Cavalcanti Ferreira,
economista da Escola de Pós-
Graduação em Economia da
FGV, fez um exercício de compa-
ração entre a evolução da produ-
tividade no Brasil e na Coreia
por setores da economia. A con-
clusão dele é que, apesar do espe-
tacular crescimento da indús-
tria coreana, a diferença entre a
trajetória da produtividade dos
serviços nos dois países explica

muito mais do que a produtivida-
de industrial por que a Coreia dis-
parou em relação ao Brasil desde
os anos 70.

“A produtividade do trabalho
dos serviços no Brasil hoje é bem
menos da metade daquela da in-
dústria, enquanto no começo
dos anos 70 as duas eram mais
ou menos a mesma coisa”, diz
Ferreira. Segundo suas estimati-
vas, 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 cres-
ceu de forma parecida com a da
China atualmente, com a migra-

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.
A escassa poupança brasileira, ca-
racterística constante da histó-
ria econômica do País, limitou a
capacidade de investimento,
que foi ainda mais comprometi-
da 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 ex-
plica parte da queda da produtivi-
dade na época”, diz Pessôa. Ele
explica que o crescimento puxa-
do pela poupança, pelo investi-
mento e pela exportação é mais
favorável à indústria, enquanto a
expansão ligada ao consumo e
ao mercado doméstico tende a
favorecer os serviços.

O economista também vê
uma relação entre reformas es-
truturais pró-mercado e aumen-
to da produtividade, só que esse
efeito é defasado no tempo. As-
sim, as reformas do governo Cas-
telo Branco, com a dupla Rober-
to Campos e Octávio Bulhões, te-

riam pavimentado a produtivida-
de do milagre econômico, e o es-
tatismo da era Geisel teria causa-
do a reversão dos anos 80 e 90.

Da mesma forma, ele acredita
que as reformas do governo Fer-
nando Henrique Cardoso e do
primeiro mandato de Lula abri-
ram caminho para uma alta da

produtividade brasileira de
2003 até a crise global em 2008.

Com a crise, a produtividade
despencou recuperando-se rapi-
damente em 2009. Mas, a partir
de 2010, parou de crescer, o que
Pessôa atribui à volta do inter-
vencionismo estatal e ao padrão
de crescimento puxado pelo con-

sumo, pelos serviços e pelo mer-
cado interno – tendências que ga-
nharam força a partir do segun-
do mandato de Lula. / F.D.

Ênfase no consumo e nos serviços limita ganhos
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O trabalho no Brasil não se tor-
nou mais produtivo ao longo
dos últimos 30 anos. A produti-
vidade do trabalho, fator fun-
damental do crescimento eco-
nômico sustentado, caiu en-
tre 1980 e 2008. De lá para cá, o
indicador recuou na crise glo-
bal, depois se recuperou rapi-
damente, mas parou de cres-
cer a partir do segundo semes-
tre de 2010.

“O Brasil é um país no qual,
não importa como se meça a pro-
dutividade, nada parece aconte-
cer”, diz José Alexandre Scheink-
man, economista brasileiro da
Universidade Princeton.

Em 1980, um trabalhador bra-
sileiro produzia em média o equi-
valente a US$ 21 mil por ano. Em
2008, esse número havia caído
para US$ 17,8 mil. Houve, portan-

to, queda de 15% no período. Es-
ses dados fazem parte da Penn
World Table, banco de dados do
Centro para Comparações Inter-
nacionais de Produção, Renda e
Preços da Universidade da Pen-
silvânia, com indicadores econô-
micos de 189 países e territórios.

Os números vão até 2008 para
a maioria dos países, inclusive pa-
ra o Brasil. Os valores da Penn
World Table sobre a produtivida-
de do trabalho são todos conver-
tidos para dólares de 2005, com
paridade de poder de compra
(PPP). Isso significa que a dife-

rença de custo de vida entre os
diferentes países é eliminada.

Entre os 150 países da Penn
World Table com dados comple-
tos de produtividade do traba-
lho entre 1980 e 2008, o Brasil
está em 130.º em termos de de-
sempenho neste período.

O Brasil só ganha de 21 países,
sendo 11 da África, incluindo Cos-
ta do Marfim, Malawi, Somália,
Camarões, Togo e Zimbábue. To-
dos os outros países africanos ti-
veram desempenho melhor do
que o Brasil.

Na América Latina, a evolução
da produtividade do trabalho
brasileira nas últimas três déca-
das só não é pior do que a apre-
sentada por Paraguai, Venezue-
la, Nicarágua e Haiti.

Comparado a outras grandes
economias emergentes, ou a paí-
ses sul-americanos como Argen-
tina 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 Chi-
na, 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,
como proporção da produtivida-
de do trabalho dos Estados Uni-
dos, o desempenho brasileiro
nas últimas décadas também é
muito ruim. “Os Estados Unidos
são a fronteira, e o Brasil não está
se aproximando”, ele diz.

Na verdade, o Brasil convergiu
na direção dos Estados Unidos
entre 1950 e 1980, e depois re-

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 tra-
balho americana em 1953 (pri-
meiro 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.

Tanto os dados do Brasil quan-
to da Coreia do Sul são da Penn
World Table, em PPP, e diferem
dos valores do gráfico ao lado, do
Conference Board, embora a ten-
dência seja a mesma.

Para Scheinkman, a má per-
formance 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 se-
tores e às dificuldades burocrá-
ticas para formalizar ou aumen-
tar o tamanho das empresas.

Ele nota que programas como
o Simples, que aliviam a tributa-
ção para as pequenas empresas,
ajudam na formalização mas se
tornam um desincentivo ao cres-
cimento. “As empresas não ga-
nham a escala necessária para se
tornarem mais produtivas, tro-
cando-se um problema pelo ou-
tro.”

Scheinkman ressalva, porém,
que a agricultura é um setor em
que a produtividade teve gran-
des avanços no Brasil. “As pes-
soas reclamam da agricultura,
mas não percebem que ela vai
muito melhor que os outros se-
tores em termos de produtivida-
de”, ele diz.

O economista Samuel Pessôa,
da consultoria Tendências, acha
que uma série de fatores inter-
rompeu o bom desempenho da
produtividade do trabalho no
Brasil a partir do início da déca-
da de 80.

Um dos mais básicos foi a evo-
lução da tecnologia a partir de
meados dos anos 70, que come-
çou a exigir trabalhadores com
melhor qualidade educacional.

“Aquele milagre brasileiro no
pós-guerra, em um país de baixís-
sima escolaridade, sem nenhum
investimento em educação, se
dissipou, porque a tecnologia
mudou na direção de requerer ca-
pital humano, que era exatamen-
te o que não tínhamos e ainda
não temos”, diz Pessôa.

Produtividade
brasileira está
parada há 30 anos
Dados da Universidade da Pensilvânia mostram que, entre 151
países, Brasil está em 130º, com recuo de 15% entre 1980 e 2008

● Resultados

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

● Mudança

PEDRO CAVALCANTI
FERREIRA
ECONOMISTA
“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.”

Para Samuel Pessôa,
intervencionismo da era
Geisel e atual modelo
econômico freiam o
avanço da produtividade

US$ 21 mil
era o quanto
um trabalhador brasileiro
produzia por ano,
em média, em 1980

US$ 17,8 mil
era o quanto
um trabalhador brasileiro
produzia por ano,
em média, em 2008

15%
foi a queda da
produtividade do
trabalhador brasileiro
entre 1980 e 2008

18%
era a porcentagem
da produtividade brasileira
em relação à americana
em 1950

40%
era a porcentagem da
produtividade brasileira
em relação à americana
em 1980

21%
era a porcentagem da
produtividade brasileira
em relação à americana
em 2008
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 2011, Economia & Negócios, p. B10.




