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Este documento refere-se aos primeiros resultados do projeto de pesquisa intitulado “Acumulação de 
Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica 
e Recomendações Práticas para Políticas Públicas e Estratégias Empresariais”. No estudo introdutório 
aqui reportado buscou-se traçar um panorama sobre a questão da competitividade e da inovação, 
situando o Brasil de hoje em relação ao seu próprio passado e ao contexto internacional. É um pano 
de fundo inicial do projeto, e a base para se começar o mapeamento das vantagens e desvantagens 
competitivas das empresas e de setores industriais brasileiros. 

Na etapa de desenvolvimento em que se encontra o Brasil, o papel da inovação em conceito amplo, 
que não se restringe à alta tecnologia, é fundamental. Depois de um período de crescimento acei-
tável (mas insuficiente para produzir convergência com o mundo desenvolvido) entre 2000 e 2010, 
a produtividade do trabalho e a produtividade total dos fatores (PTF) desaceleram-se nos anos mais 
recentes. Os indicadores internacionais de competitividade confirmam as dificuldades da economia 
nacional, com destaque para as áreas ligadas à inovação. O fechamento da economia, que isola as 
empresas brasileiras das cadeias globais de valor e as protege da pressão competitiva externa, piora 
esse quadro.

A esse respeito, para o Brasil superar a chamada armadilha de renda média e voltar a crescer em um 
ritmo suficiente para convergir para o padrão socioeconômico das economias avançadas, é funda-
mental fortalecer a competitividade, o que depende de restabelecer um ritmo vigoroso de elevação 
da produtividade e desenvolvimento de capacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas 
e indústrias. 

Resumo



Este documento reflete os primeiros resultados do projeto de pesquisa intitulado “Acumula-
ção de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise 
Empírica e Recomendações Práticas para Políticas Públicas e Estratégias Empresariais”. Trata-se de 
pesquisa financiada pela Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (RPCAP) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e com envolvimento de pesquisadores de duas unidades da FGV: a Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE). 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendiza-
gem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, da EBAPE/FGV. Criado em 1999, seu propósito é 
contribuir para a compreensão do processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação na in-
dústria brasileira. Esse programa de pesquisa reconhece que a acumulação de capacidades tecnoló-
gicas, especialmente as capacidades para inovação, em nível de empresas e indústrias, representam 
insumo fundamental para o crescimento econômico e desenvolvimento do país. Ademais, esse pro-
grama de pesquisa se caracteriza pelo desenvolvimento de estudos que, por um lado, contribuem 
para avanços significativos na fronteira internacional do conhecimento nesse campo e, por outro 
lado, têm uma orientação para a aplicação prática, ou seja, se conectam com problemas objetivos e 
questões prementes da indústria brasileira. 

É importante ressaltar que a noção de inovação usada nesse projeto (e no programa de pesquisa 
mais amplo) transcende as perspectivas convencionais sobre inovação que a associam somente a ati-
vidades altamente complexas derivadas de esforço científico em sofisticados laboratórios de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D). O projeto se apoia em uma ampla ideia de inovação que abrange mudanças 
em produtos e serviços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais. As atividades incluem desde 
imitação duplicativa e imitação criativa, até as mais sofisticadas ações de desenho e desenvolvimento 
à base de engenharia, P&D e patentes. Essas atividades podem ter graus de novidade que variam de 
novas para a empresa, novas para a economia, até para novas com relação ao mercado internacional. 

Nesse sentido, o principal objetivo do projeto de pesquisa é justamente examinar como a acu-
mulação de capacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas e setores industriais, pode 
contribuir para fortalecer a competitividade industrial do Brasil. Busca-se também compreender que 
fatores – internos e externos às empresas – influenciam na acumulação dessas capacidades e quais 
seus efeitos sobre o desempenho das empresas e dos setores. Além disso, atenção especial é dada 
para como a dinâmica desse processo de acumulação ocorre entre empresas e setores.  

Para tanto, as pesquisas são desenvolvidas a partir de extensivos trabalhos de campo e pelo 
uso de metodologias inovadoras para coleta, análise e interpretação dos dados. Há constantes inte-
rações com tomadores de decisão em nível de indústria e governos no intuito de captar problemas, 
demandas e questões práticas que mereçam a atenção de pesquisa. 

Apresentação
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É lugar comum falar sobre competitividade no debate sobre o desempenho das econo-
mias emergentes, em particular do Brasil. No entanto, nem sempre está claro o que de fato signi-
fica competitividade, como também sua relação com o padrão de vida dos países; muito menos 
quais são os fatores determinantes da competitividade. 

Este documento faz parte de um projeto mais amplo sobre a relação entre a inovação, ou 
melhor, a acumulação de capacidades tecnológicas, e a competitividade. Nesse sentido, seu obje-
tivo é definir mais precisamente um dos objetos de pesquisa do projeto. Grosso modo, pretende-
-se responder à pergunta: o que se entende por competitividade? Ademais, também se pretende 
esclarecer melhor a relação entre a competitividade e o estoque de capacidades tecnológicas.

De modo resumido, o argumento básico é que as atividades inovadoras vão muito além de 
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e que existem oportunidades de inovação 
mesmo em setores que não são usualmente classificados como de alta tecnologia. É possível 
ordenar essas atividades desde as mais simples (imitação) até as mais complexas (P&D). Nesse 
sentido, o presente documento prepara o terreno para uma investigação mais profunda da re-
lação entre os estágios de desenvolvimento das atividades inovadoras e a competitividade de 
empresas de diversos setores da economia brasileira.

Além desta introdução, este documento possui três seções. A Seção 1 trata do conceito 
de competitividade, da sua medição e dos seus determinantes. A Seção 2 avalia o panorama da 
produtividade e da inserção internacional da economia brasileira, medidas de competitividade 
escolhidas no âmbito do trabalho. Por fim, a Seção 3 contém breves conclusões.

Introdução
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1.1 Algumas diferenças entre países em termos de renda per capita 

Em 1960, Brasil e Coreia do Sul tinham aproximadamente a mesma renda per capita, me-
dida em dólares corrigidos pela Paridade do Poder de Compra (PPC). Nos 20 anos seguintes, o 
padrão de vida dos países evoluiu de modo semelhante (Figura 1). O que se seguiu foi um cres-
cimento substancial do padrão de vida sul-coreano, enquanto a renda per capita brasileira ficou 
praticamente estagnada. Em 2011, a renda per capita da Coreia do Sul era de US$ 27.870, quase 
o triplo da observada no Brasil (US$ 9.800).

Figura 1. Evolução da renda per capita para Brasil e Coreia do Sul (US$ de 2005, medida pela PPC)
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Fonte: Adaptado de Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

Aliás, analisando o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos países ao 
longo do tempo, nota-se que a estagnação do Brasil e a ascensão da Coreia do Sul não são fenô-
menos isolados. Na Figura 2, percebe-se que o México, embora tenha renda per capita um pouco 
superior à do Brasil, também falhou em se aproximar dos países mais desenvolvidos. Por outro 
lado, o Japão possuía renda per capita similar à do México em 1960 e, por volta de 1985, já tinha 

O que é competitividade? Quais são 

seus determinantes? Como medi-la?1
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padrão de vida comparável ao da Alemanha. Por sua vez, China e Índia estão se aproximando 
rapidamente dos países com renda intermediária. Como explicar essas diferenças?

Figura 2. Evolução do PIB per capita para países selecionados, 1960-2011 (US$ de 2005, medido pela PPC)
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Fonte: Adaptado de Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

A estagnação experimentada por Brasil, México e outros países é o que a literatura de de-
senvolvimento econômico chama de armadilha da renda média. Trata-se da situação em que 
países superam os estágios iniciais de desenvolvimento econômico, mas não conseguem alcan-
çar as economias avançadas, ficando estagnados em níveis médios de renda1. No entanto, não se 
trata de uma inevitabilidade, como a comparação entre Brasil e Coreia do Sul deixa claro.

A fraca evolução do PIB per capita da economia brasileira também é evidenciada pelas bai-
xas taxas de crescimento dessa variável nos últimos 35 anos. A Figura 3 apresenta as taxas mé-
dias anuais de crescimento do PIB per capita para alguns países selecionados em três períodos 
de tempo entre 1981 e 2011. Percebe-se que países típicos de renda média como o Brasil e o 
México não estão conseguindo alcançar os países desenvolvidos por causa de suas baixas ta-
xas de crescimento inconstantes ao longo do tempo. Já outros países de renda per capita baixa 
como China e Índia parecem, por enquanto, apresentar uma evolução crescente e consistente. O 
emparelhamento (ou catch-up) destas economias com as economias desenvolvidas, que natural-
mente tendem a apresentar taxas de crescimento menores depois de alcançarem um estágio de 
desenvolvimento alto, irá depender da sustentabilidade desse crescimento.

1 Ver Kharas e Kohli (2011).
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Figura 3. Taxas médias anuais de crescimento do PIB per capita para países 
selecionados, 1981-2011 (US$ de 2005, medido pela PPC)
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Fonte: Adaptado de Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

1.2 Acumulação de fatores de produção

Uma primeira abordagem para explicar diferenças no padrão de vida dos países é olhar 
para a acumulação de fatores de produção. No que diz respeito ao capital humano, é de conhe-
cimento comum o enorme progresso conseguido pelos sul-coreanos. Apesar de avanços nos 
anos mais recentes, também é notório o atraso brasileiro nessa área. A Figura 4 ilustra esse ponto. 
Em 1960, os sul-coreanos com mais de 15 anos de idade, em média, tinham 4,2 anos de estudo, 
enquanto os brasileiros tinham apenas 2,6 anos. Nos anos que se seguiram, essa diferença apro-
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fundou-se. Chama atenção que, entre 1970 e 1980, a escolaridade média no Brasil ficou estag-
nada e, mesmo com o crescimento da escolaridade média após esse período, pouco se alterou a 
distância para a Coreia do Sul: em 2010, os sul-coreanos tinham em média quatro anos de estudo 
a mais do que os brasileiros.

Figura 4. Escolaridade média para Brasil e Coreia do Sul, 1960-
2011 (anos de estudo, pessoas com mais de 15 anos)
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Fonte: Adaptado de Barro e Lee (2013).

Sequer foi mencionada a questão da qualidade da educação, que no Brasil encontra-se 
em patamar bastante inferior à da Coreia do Sul, dadas as péssimas classificações brasileiras em 
exames internacionais de proficiência. Em 2012, na última edição do Programme for International 
Student Assessment (PISA), de um total de 65 países, o Brasil ficou em 55º lugar em leitura, 58º 
em matemática e 59º em ciências. A título de comparação, a Coreia do Sul ficou em 5º lugar em 
leitura, 5º em matemática e 7º em ciências.

Embora não seja possível estabelecer uma relação de causalidade entre as variáveis a partir 
da Figura 5, ela indica que, de fato, há uma relação positiva entre padrão de vida e capital humano. 
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Figura 5. PIB per capita (US$ de 2005, medido pela PPC) e escolaridade média (anos 
de estudo, pessoas com mais de 15 anos) para países selecionados, 2010
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Fonte: Adaptado de Barro e Lee (2013) e Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

No tocante ao capital físico, os sul-coreanos também levam vantagem com relação ao Bra-
sil. Em 2011, medido em dólares correntes corrigidos pela PPC, o estoque de capital por trabalha-
dor na Coreia do Sul era 3,7 vezes maior do que no Brasil2. A propósito, assim como no caso do 
capital humano, também se nota uma clara relação positiva entre o padrão de vida dos países e 
a intensidade de capital (Figura 6).

Figura 6. PIB per capita e intensidade de capital (em milhões de US$ de 2005, medidos pela PPC), 2011
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Fonte: Adaptado de Barro e Lee (2013) e Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

2 Ver Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).
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1.3 Produtividade

Produtividade não é tudo, mas, no longo prazo, é quase tudo. Com essa frase, o economista 
Paul Krugman3 conseguiu resumir com muita propriedade a importância dos ganhos de produti-
vidade para garantir o aumento do padrão de vida das sociedades.

Basicamente, países com a mesma quantidade de fatores de produção por trabalhador po-
derão ter padrões de vida diferentes se diferirem na eficiência com que combinam esses fatores. 
A propósito, essa eficiência depende de diversos aspectos da economia: instituições, disponi-
bilidade e qualidade da infraestrutura, ambiente macroeconômico e de negócios, entre outros. 
Nesse ponto, os conceitos de produtividade e competitividade entrelaçam-se. Por exemplo, o 
Fórum Econômico Mundial define competitividade como um conjunto de instituições, políticas 
e fatores que determinam o nível de produtividade de um país4.

1.3.1 Produtividade e indicadores sistêmicos

Nesse sentido, o mais popular e influente diagnóstico sobre a competitividade dos países 
é o Relatório de Competitividade Global, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial5. A versão 
mais recente, publicada em 2014, abrange 144 países. Os determinantes da competitividade são 
separados em 12 pilares, que, por sua vez, são classificados em três grandes grupos (Figura 7): (i) 
requerimentos básicos (instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educa-
ção primária), que são mais importantes para países em estágios iniciais de desenvolvimento, em 
que é fundamental acumular fatores de produção; (ii) estimuladores de eficiência (educação su-
perior e treinamento, eficiência no mercado de bens, eficiência no mercado de trabalho, desen-
volvimento do mercado financeiro, capacidade de absorção tecnológica, tamanho do mercado), 
que são mais relevantes para economias em estágios intermediários de desenvolvimento, que 
precisam melhorar o modo como combinam seus fatores de produção; (iii) inovação e sofistica-
ção nos negócios, cuja relevância é mais acentuada para países desenvolvidos.

3 Ver Krugman (1994).
4 Ver WEF (2014).
5 Ver WEF (2014). Outros relatórios de competitividade similares são: Doing business (BANCO MUNDIAL, 2014), World competiti-
veness scoreboard (IMD, 2014) e Global manufacturing competitiveness index (DELOITTE, 2013). No Brasil, há o relatório Competi-
tividade Brasil (CNI, 2015).
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Figura 7. Índice de Competitividade Global (ICG)
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De certa forma, o indicador de competitividade do Fórum Econômico Mundial relaciona-se 
com o conceito de armadilha da renda média. O fato de alguns países permanecerem esta-
cionados em um nível médio de renda sugere a presença de certos gargalos. Na lógica do ICG, 
a importância desses gargalos parece mudar de acordo com os estágios de desenvolvimento. 
Educação secundária e instituições políticas parecem importantes para países de baixa renda, 
enquanto desenvolvimento tecnológico e educação superior seriam mais relevantes em países 
de renda mais alta. Em outras palavras, a ausência de capacidade tecnológica inovadora seria 
um dos principais obstáculos ao crescimento em países de renda média. Entretanto, isso não 
significa que atividades inovadoras são importantes apenas para países desenvolvidos; ao con-
trário, elas estão presentes nos vários estágios de desenvolvimento dos países6. Esse ponto será 
retomado mais adiante.

Ademais, os indicadores variam em uma escala que começa em um (pouco competitivo) e 
termina em sete (muito competitivo) e são compilados em um ICG, que sintetiza as informações 
contidas nos 12 pilares. O indicador para o Brasil era 4,07 (66º de 125 países) em 2006 e atingiu 
4,34 em 2014 (57º de 144 países)7. Grande parte dessa discreta melhora foi observada no período 
de 2006 a 2010 (Tabela 1). Em comparação com os países em desenvolvimento, o país ocupa uma 
posição intermediária, bem próxima dos indicadores da Rússia (53º), África do Sul (56º), México 
(61º) e Índia (71º), bem à frente da Argentina (104º) e bem atrás da Indonésia (34º) e China (28º). 
As primeiras posições são ocupadas por Suíça, Singapura, Estados Unidos, Finlândia e Alemanha.
6 Ver Bell e Figueiredo (2012).
7 O ICG foi calculado para anos anteriores a 2006, mas com metodologia distinta, o que não permite a comparação direta com 
os resultados mais recentes.
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Tabela 1. Índice de Competitividade Global (ICG) para Brasil e países selecionados (ranking e valor)

  2006-2007 2010-2011 2014-2015

  Ranking Valor Ranking Valor Ranking Valor

Estados Unidos 1º 5,80 4º 5,43 3º 5,54

Alemanha 7º 5,48 5º 5,39 5º 5,49

Japão 5º 5,51 6º 5,37 6º 5,47

Reino Unido 2º 5,56 12º 5,25 9º 5,41

Canadá 12º 5,35 10º 5,30 15º 5,24

França 15º 5,21 15º 5,13 23º 5,08

Coreia do Sul 23º 5,07 22º 4,93 26º 4,96

China 34º 4,55 27º 4,84 28º 4,89

Indonésia 54º 4,18 44º 4,43 34º 4,57

Itália 47º 4,37 48º 4,37 49º 4,42

Rússia 59º 4,13 63º 4,24 53º 4,37

África do Sul 35º 4,54 54º 4,32 56º 4,35

Brasil 66º 4,07 58º 4,28 57º 4,34

México 52º 4,23 66º 4,19 61º 4,27

Índia 42º 4,47 51º 4,33 71º 4,21

Argentina 70º 4,02 87º 3,95 104º 3,79

Fonte: Adaptado de WEF (2014).

Nos determinantes associados à inovação, a desvantagem brasileira é relativamente menor. 
Mais precisamente, a desvantagem relativa brasileira no pilar inovação tem aumentado nos últi-
mos anos: na edição de 2006, o Brasil estava na 37ª colocação (a Coreia do Sul era a 14ª); em 2014, 
ocupava o 62º lugar (a Coreia do Sul era o 17º)8. A Figura 8 indica que nesse período o Brasil ape-
nas melhorou sua posição em termos de ambiente macroeconômico (114º para 85º), educação 
superior e treinamento (56º para 41º) e desenvolvimento do mercado financeiro (69º para 53º).

8 A piora do Brasil deve-se, em grande medida, à deterioração do indicador que mede a disponibilidade de engenheiros e cien-
tistas: o país caiu da 67ª posição em 2006 para o 114º lugar em 2014.
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Figura 8. Índice de Competitividade Global (ICG) para Brasil, 2006 e 2014 (ranking)
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Nota: A escala dos rankings varia de primeiro até 144º colocado.

Novamente, a comparação entre Brasil e Coreia do Sul é bastante ilustrativa. A Figura 9 
indica que, com exceção do desenvolvimento do mercado financeiro e do tamanho do mercado 
doméstico, o Brasil encontra-se relativamente pior do que a Coreia do Sul em todos os pilares.

Figura 9. Índice de Competitividade Global (ICG) para Brasil e Coreia do Sul, 2014 (valor) 
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Nota: A escala dos índices varia de um (pouco competitivo) até sete (muito competitivo).

Essa diferença fica mais marcante quando se apresentam os resultados em termos da co-
locação das economias no universo de países contemplados pelo indicador de competitividade 
(Figura 10). O Brasil é considerado um país em transição do estado intermediário para o estágio 
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mais adiantado de desenvolvimento. Entretanto, ocupa posição relativamente pior justamente 
nos determinantes da competitividade ligados à acumulação de fatores e à eficiência com que es-
ses fatores são combinados, associados a estágios iniciais ou intermediários de desenvolvimento.

Figura 10. Índice de Competitividade Global (ICG) para Brasil e Coreia do Sul, 2014 (ranking) 
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Nota: A escala dos rankings varia de primeiro até 144º colocado.

Os resultados do ICG estão em linha com os indicadores do Doing Business, elaborado pelo 
Banco Mundial e também publicado anualmente. Nesse caso, o foco é maior nas questões rela-
cionadas ao ambiente de negócios e em regulações que podem facilitar ou retardar o funciona-
mento empresarial. O último relatório9 abrange algumas regiões metropolitanas de 189 países10, 
sendo analisados 11 quesitos: abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, obten-
ção de eletricidade, registro de propriedades, obtenção de crédito, proteção dos investidores mi-
noritários, pagamento de impostos, comércio entre fronteiras, execução de contratos, resolução 
de solvência e regulamentação do mercado de trabalho.

Entre os resultados encontrados, o relatório do Banco Mundial mostra que o Brasil ocupa 
apenas a 120ª posição entre os 189 países analisados, subindo pouco em relação a 2010, quando 
o país ocupava a 124ª posição. Alguns dos fatores que contribuem para esse resultado ruim são: 
tempo para a abertura de uma empresa – em média, 84 dias (167ª posição no ranking) – e buro-
cracia e custos no comércio internacional (123ª posição). Alguns desses dados podem ser vistos 
na Tabela 2.

9 Ver Banco Mundial (2014).
10 Para o Brasil, são disponibilizados dados das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
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Tabela 2. Doing Business – alguns indicadores selecionados

 

Número de 
dias para abrir 

um negócio

Número de 
dias para 
conseguir 
acesso à 

eletricidade

Taxa 
total de 

impostos 
(% lucro)

Custo para 
exportar 
(US$ por 

contêiner)

Custo para 
importar 
(US$ por 

contêiner)

Brasil 84 53 15 2.323 2.323

Japão 11 98 10 829 1.021

Rússia 11 179 15 2.401 2.595

Estados Unidos 6 90 10 1.224 1.289

Argentina 25 92 - 1.770 2.320

Itália 5 124 22 1.195 1.145

Índia 28 106 11 1.332 1.462

Reino Unido 6 126 25 1.005 1.005

Alemanha 15 79 12 1.015 1.050

França 5 141 22 1.335 1.445

Canadá 5 142 12 1.680 1.680

México 6 79 - 1.499 1.888

Coreia do Sul 4 18 14 670 695

China 31 143 11 823 800

Indonésia 53 91 11 572 647

Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014).

Entre os países selecionados, o Brasil está na média em alguns indicadores, mas em ou-
tros é destaque negativo, como número de dias para abrir um negócio, taxa total de impostos e 
custos para exportar e importar. Na comparação com os países emergentes selecionados, o país 
possui custos significantemente maiores, com quase o dobro do valor do salário-mínimo compa-
rado à China e carga tributária maior do que países semelhantes.

1.3.2 Produtividade e estrutura setorial da economia

Há autores que defendem que a estrutura da economia também é importante para deter-
minar a competitividade de um país. Em particular, relevância tem sido devotada à indústria ma-
nufatureira, uma vez que ela poderia gerar: (i) maior valor agregado do que as outras atividades 
econômicas; (ii) maior exploração de economias de escala; (iii) maiores efeitos multiplicadores 
sobre o restante da economia e maiores possibilidades de engajamento em cadeias globais de 
valor; (iv) maiores oportunidades tecnológicas e inovação, além de efeitos de transbordamen-
to para outros setores. Por conta disso, o deslocamento de economias em desenvolvimento na 
direção da indústria aumentaria a capacidade exportadora dos países, o que poderia puxar seu 
crescimento de forma sustentável e sem restrições no balanço de pagamentos.
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Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNI-
DO) define competitividade industrial como a capacidade dos países de aumentar sua presença 
nos mercados internacionais e doméstico, com o desenvolvimento de setores e atividades indus-
triais com maior valor agregado e conteúdo tecnológico. Condizente com essa visão, é divulgado 
de forma periódica o Relatório de Desempenho Competitivo Industrial11. Nesse caso, a análise so-
bre competitividade abrange somente a indústria de transformação, tendo sido criado o Índice 
de Desempenho Competitivo Industrial (IDCI), que aborda três dimensões: (i) capacidade de um 
país produzir e exportar bens manufaturados; (ii) nível de dependência ou aprimoramento tec-
nológico; (iii) impacto do país na economia mundial.

A Figura 11 detalha a composição desse índice. A primeira dimensão é composta por dois 
indicadores: valor adicionado per capita da indústria manufatureira e exportações per capita da 
indústria. A segunda dimensão também abrange dois indicadores: intensidade da industriali-
zação (que é a composição da proporção do valor adicionado das indústrias de alta e média 
tecnologia no valor adicionado da indústria e da proporção do valor adicionado da indústria em 
relação ao PIB) e qualidade das exportações (que é composta pela participação das exportações 
das indústrias de alta e média intensidade tecnológica no total das exportações industriais e pela 
proporção das exportações da indústria no total das exportações). Por fim, a terceira dimensão é 
calculada como a composição da participação do país no PIB mundial da indústria e no comércio 
mundial de produtos manufaturados.

Figura 11. Índice de Desempenho Competitivo Industrial (IDCI)
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Fonte: Adaptado de UNIDO (2013).

11 Ver UNIDO (2013).
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Em 2012, ano mais recente para o qual há disponibilidade, o IDCI do Brasil era 0,11 (36ª 
posição em um grupo de 142 países), enquanto o da Coreia do Sul era 0,41 (4ª posição). Não se 
observa mudança significativa no índice brasileiro entre os anos de 1990 e 2012 (Figura 12). Na 
comparação com os demais países em desenvolvimento, o Brasil situa-se um pouco à frente e 
muito próximo da Argentina, Rússia, Indonésia, África do Sul e Índia, mas abaixo de México e Chi-
na. As três primeiras posições não apresentaram modificações durante o período, sendo ocupa-
das por Alemanha, Japão e Estados Unidos. Chama atenção a perda de desempenho competiti-
vo de países europeus tradicionais, como Reino Unido, França e Itália, como também a ascensão 
da Coreia do Sul e, principalmente, da China.

Figura 12. Índice de Desempenho Competitivo Industrial (IDCI) para 
Brasil e países selecionados, 1990 e 2012 (valor) 
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Fonte: Adaptado de UNIDO (2015).

Além disso, tomando os indicadores que compõem o IDCI, nota-se que o desempenho 
relativo do Brasil é melhor no que diz respeito à participação de sua indústria no PIB e nas expor-
tações mundiais (Figura 13). São justamente os indicadores em que o tamanho do país tem mais 
influência no desempenho. A Figura 14 apresenta as mesmas informações, mas com relação à 
posição de Brasil e Coreia do Sul no ranking de países em cada indicador. As conclusões mantêm-
-se basicamente inalteradas.
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Figura 13. Índice de Desempenho Competitivo Industrial (IDCI) para Brasil e Coreia do Sul, 2012 (valor) 
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Nota: A escala dos indicadores varia de zero a cem (aqueles expressos em termos mo-
netários foram normalizados para variar dentro desse intervalo).

Figura 14. Índice de Desempenho Competitivo Industrial (IDCI) para Brasil e Coreia do Sul, 2012 (ranking)
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1.3.3 Reconciliando as duas visões sobre competitividade

Torna-se cada vez mais disseminada a ideia de que o conceito de competitividade deve 
ser entendido como a capacidade de um país melhorar o bem-estar dos seus habitantes12. Medir 
esse bem-estar também é objeto de controvérsia, mas uma das medidas mais usadas é a renda 
per capita. Nesse sentido, embora sejam potencialmente conflitantes, as duas visões sobre com-
petitividade podem, em alguma medida, ser reconciliadas. Para isso, mostra-se útil novamente 
recorrer à comparação entre Brasil e Coreia do Sul.

Antes, para efeito de organização das ideias, é útil classificar as políticas públicas de acordo 
com duas dimensões: quanto ao seu tipo – provisão de bens públicos ou intervenções no merca-
do – e quanto à sua transversalidade – vertical (limitada a alguns poucos setores) ou horizontal 
(de alcance setorial mais amplo). A Figura 15 ilustra essa classificação.

Figura 15. Classificação das políticas públicas de acordo com seu tipo e transversalidade
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Prover educação de qualidade, investir em infraestrutura, garantir direitos de propriedade 
e reduzir a burocracia nos negócios são exemplos de políticas horizontais na provisão de bens 
públicos. Criar universidades de engenharia, por exemplo, implica a provisão de bens públicos, 
mas de natureza vertical, pois atende a determinados setores (eletrônicos, por exemplo), mas 
não a outros. Nesse ponto, cabe a distinção entre setores e atividades. Atividades são ações que 
potencialmente perpassam diversos setores e normalmente não são atividades-fim das empre-
sas (inovação, por exemplo)13. Por sua vez, no quadrante inferior direito, são classificadas políticas 
que distorcem os preços relativos de setores específicos (subsídios e proteção comercial para de-
terminados setores, por exemplo). Finalmente, há intervenções de mercado que buscam atingir 
determinadas atividades (subsídios para pesquisa e desenvolvimento, subsídios para treinamen-
to de mão de obra, subsídios para investimento em capital, por exemplo), e não determinados 
setores (quadrante inferior esquerdo).
12 Ver UNIDO (2013) para referências a esse respeito.
13 Obviamente, nem sempre é clara a distinção entre setor e atividade ou entre política horizontal e vertical. No entanto, essas 
distinções são úteis para organizar a discussão.
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Dito isso, define-se política industrial como as ações voltadas a alterar a estrutura produtiva 
da economia, de modo a incrementar a produção e a capacitação tecnológica em determinados 
setores. Em outras palavras, a política industrial é definida como eminentemente seletiva, ou seja, 
está associada às políticas verticais. No entanto, também pode incluir medidas horizontais de in-
tervenção no mercado. Com base nessa definição de política industrial, alguns autores fazem a 
distinção entre política industrial leve, marcada em verde (quadrante superior direito, associado 
à provisão de bens públicos, e quadrante inferior esquerdo, relacionado à alteração de preços 
relativos de atividades, em particular de P&D) e política industrial pesada, marcada em amarelo 
(quadrante inferior direito, associado a intervenções que distorcem preços relativos de setores)14.

Existe uma extensa literatura discutindo qual seria a principal causa do crescimento dos 
países do Leste Asiático, em especial a Coreia do Sul. As conclusões vão desde que a política 
industrial prejudicou o crescimento, passando pela sua neutralidade ou pouca relevância, até 
conclusões de que ela foi preponderante para o desenvolvimento desses países. Foge ao escopo 
deste documento confirmar ou refutar alguma dessas conclusões. No entanto, é possível tirar 
algumas lições para o caso brasileiro.

Primeiramente, certas políticas horizontais são condições necessárias para que sejam al-
cançados níveis mais altos de renda. De fato, não se conhece país que tenha obtido sucesso 
sem, por exemplo, provisão satisfatória de infraestrutura, investimentos significativos em capital 
humano ou ambiente macroeconômico e de negócios adequado. Nesse sentido, medidas de 
competitividade, como as calculadas pelo Fórum Econômico Mundial, de certa forma tentam 
capturar esses fatores.

Ademais, a comparação da experiência de diversos países permite concluir que a política 
industrial não é condição suficiente para garantir convergência para o nível de renda dos países 
mais ricos. Pelos mais diversos motivos, praticamente todos os países do mundo fizeram algum 
tipo de política industrial. Alguns conseguiram crescer de forma sustentada e hoje são países de-
senvolvidos, mas a maioria deles não alcançou os resultados almejados, inclusive o Brasil. Nesse 
sentido, a diferença entre sucesso e fracasso está no modo como são construídos os incentivos 
para as empresas e setores contemplados pela política industrial pesada. Proteção excessiva por 
tempo indeterminado, ausência de metas e regras de saída, barreiras para importação de insu-
mos e adoção de novas tecnologias – características típicas da experiência brasileira – parecem 
ser a receita certa para o fracasso. A Coreia do Sul, ao evitar esses erros, conseguiu mudar a estru-
tura de sua economia e crescer de forma sustentada.

De modo bastante resumido, o sucesso da Coreia do Sul seria uma combinação de políticas 
horizontais (investimentos em educação, infraestrutura e inovação, entre outros), políticas indus-
triais leves (investimento na formação de engenheiros, por exemplo) e políticas industriais pesa-
das bem desenhadas (proteção e crédito direcionados para determinados setores, por exemplo, 
mas com redução gradual do apoio e exposição dos setores à competição internacional).

14 Ver Harrison e Rodriguez-Clare (2010).



27

A Urgente Necessidade do Fortalecimento da Competitividade Industrial Brasileira

No final das contas, tanto o ICG quanto o IDCI (e outros índices similares) medem os deter-
minantes da competitividade. O que há, na verdade, é uma discordância de quais determinantes 
são mais relevantes.

Em última instância, nas duas abordagens, a competitividade está muito relacionada à pro-
dutividade com a qual as economias combinam seus recursos. Se isso é verdade, em vez de usar 
os determinantes da produtividade, parece ser mais adequado usar a própria produtividade 
como medida de competitividade. E essa será a abordagem utilizada. Ademais, e de forma 
complementar, também serão utilizadas medidas de inserção internacional dos países como me-
didas de competitividade.

1.3.4 Produtividade e inovação

Outro ponto de contato de diferentes visões sobre competitividade e desenvolvimento 
dos países é o papel da inovação. Resumidamente, conforme já salientado, existem duas gran-
des abordagens teóricas que justificariam a necessidade de políticas industriais. A primeira delas 
refere-se à correção de falhas de mercado e provisão de bens públicos, com balanço a ser feito 
com relação às falhas de governo. Não havendo falhas de mercado significativas (ou se estas 
fossem inferiores às falhas de governo), não haveria espaço para política industrial. Nesse caso, 
a inovação, dadas as externalidades a ela associadas, seria uma das principais falhas de mercado 
que poderiam justificar a intervenção do governo. A segunda abordagem diz respeito ao que é 
denominado síntese Schumpeteriana, evolucionista, estruturalista: como as falhas de mercado 
estão disseminadas por toda a economia, seria necessária a intervenção do governo de modo 
a criar assimetrias e incentivos para que as possibilidades tecnológicas fossem exploradas e a 
capacidade tecnológica e conhecimento fossem acumulados, principalmente nos setores em 
que os potenciais encadeamentos tecnológicos e produtivos mostrassem-se mais importantes15.

Em outras palavras, a despeito das diferenças entre as abordagens, a inovação aparece 
como um dos principais motores do desenvolvimento e principal motivação para a necessida-
de de política industrial. Justamente por isso, os indicadores de competitividade normalmente 
tentam capturar essa dimensão do processo de desenvolvimento econômico dos países. Uma 
das 12 dimensões do ICG está associada à inovação; por sua vez, o IDCI inclui indicadores que 
buscam medir o sucesso dos países em desviar sua estrutura produtiva na direção de setores que 
seriam mais intensivos em inovação.

Há um amplo consenso sobre o papel da inovação como uma das principais fontes para o 
crescimento econômico de países. A relação entre inovação e crescimento econômico tem sido 
demonstrada por diversos estudos ao longo de várias décadas, que têm encontrado correla-
ções positivas entre várias medidas de desempenho inovador e de crescimento econômico16. É 
por meio da inovação que o conhecimento produtivo e ideias criativas são transformados pelas 
empresas em produtos e serviços com maior valor agregado e novidade. Não por acaso, vários 
15 Ver Peres e Primi (2009).
16 Ver, por exemplo, Schumpeter (1942), Rosenberg et al. (1992) e Fagerberg et al. (1994).
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governos têm reconhecido que a inovação tem exercido um crescente papel no crescimento de 
seus países. Por exemplo, durante os últimos 25 anos, a inovação tem respondido por dois terços 
do crescimento econômico do Reino Unido.

Tem havido um amplo número de estudos que examinam as implicações econômicas dos 
vários tipos de inovação. Inovações em nível de empresas e suas redes em vários setores da eco-
nomia são base para produtividade e crescimento17. Assim, há amplas evidências que indicam 
que empresas que inovam mais, e de maneira eficaz, obtêm melhor desempenho competitivo e 
crescimento de longo prazo. Considerando que o processo de inovação é colocado em prática 
primariamente em nível de empresas, a taxa de crescimento da produtividade e o crescimento 
econômico de países dependem, em última análise, de empresas inovadoras.

Nesse sentido, a Figura 16 compara os gastos com P&D de alguns países. Tipicamente, 
países mais desenvolvidos têm gastos relativamente maiores, como proporção do PIB. Chama 
atenção a Coreia do Sul, com um gasto com P&D em proporção ao PIB de 3,6% em 2014, maior 
do que os países desenvolvidos selecionados na amostra. Destaque também para o aumento 
substancial dessa variável para a China. O Brasil apresenta investimento superior à boa parte dos 
países em desenvolvimento e similar a alguns países mais ricos (Itália, por exemplo).

Figura 16. Gasto com P&D como proporção do PIB para países selecionados (%)
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17 Ver Bell e Figueiredo (2012) para uma revisão crítica desses vários estudos. 



29

A Urgente Necessidade do Fortalecimento da Competitividade Industrial Brasileira

Entretanto, a ênfase em relacionar inovação à P&D é alvo de ampla crítica na literatura de 
inovação, principalmente porque os dados de P&D apresentam apenas (parte dos) insumos para 
a inovação, mas nenhum produto18. Ademais, patentes são prevalentes apenas em alguns seto-
res industriais de países tecnologicamente avançados. Para empresas originárias de economias 
emergentes, é rara a incidência de laboratórios de P&D, ainda que atividades inovadoras sejam 
realizadas19. Por conta disso, considerar graus de intensidade tecnológica a partir de gastos com 
P&D não é uma aproximação muito boa da realidade das indústrias, principalmente por descon-
siderar heterogeneidades entre as firmas e países20. Algumas indústrias, como celulose e papel, 
aço, mineração e outras intensivas em recursos naturais, consideradas de baixa ou média intensi-
dade tecnológica, possuem atividades tecnológicas inovadoras altamente sofisticadas.

Diferentemente de meramente invenção e criatividade (ou, simplesmente, ideia cria-
tiva), inovação implica: (i) aplicação prática de uma ideia e sua primeira introdução comercial; 
(ii) adição de valor; (iii) graus de novidade. É entendida, assim, como um processo e não como 
evento isolado.

A ideia de inovação transcende as perspectivas limitadas que a equiparam somente a ativi-
dades altamente complexas derivadas de esforço científico em sofisticados laboratórios de P&D. 
Assim, uma ampla ideia de inovação abrange a implementação de mudanças em produtos/ser-
viços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais – da iniciação à adaptação menor para 
a avançada. As atividades incluem imitação duplicativa, imitação criativa, até as mais sofisticas 
ações de design e desenvolvimento à base de engenharia e P&D (Figura 17). Essas atividades po-
dem ter graus de novidade que variam de novas para a empresa a novas para a economia, como 
também para o mercado internacional.

Figura 17. Escala de tipos e graus de inovação
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18 Ver Kleinknecht e Mohnen (2002).
19 Ver Bell e Figueiredo (2012).
20 Ver Smith (2006).
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Desse modo, e reiterando, a inovação consiste em um processo e não em simples episódios. 
Esse processo envolve a resolução de problemas em torno de tipos diferentes de atividade, os 
quais contam com o estoque de capacidades das organizações. Nas economias em desenvol-
vimento e emergentes, grande parte das atividades inovadoras não se origina de P&D, nem se 
relaciona a atividades patentárias. Derivam de vários esforços de engenharia, design e atividades 
relacionadas (non-R&D innovations). No entanto, em muitos casos, essas atividades de inovação 
podem ser uma base e precondição para avanços para atividades de P&D de classe mundial.

Essas atividades inovadoras podem ocorrer na esfera técnica, como, por exemplo, em pro-
dutos, serviços, processos de produção de produtos e/ou serviços, software, máquinas e equipa-
mentos. Também podem ocorrer na esfera organizacional, tais como: novos modelos de negócio, 
novas maneiras de organizar a produção, comercializar e distribuir bens e serviços, novos arranjos 
e rotinas organizacionais. Em muitos casos, o aumento da sofisticação das atividades inovadoras 
técnicas também precisa ser acompanhado e suportado por inovações organizacionais.

A Figura 17 sugere que a ideia de classificar empresas (ou países) segundo uma perspectiva 
“binária” de “inovadora” versus “não inovadora” é limitada e equivocada. Aliás, essa perspectiva de 
inovação como um contínuo de atividades com crescentes graus de complexidade e novidade 
é particularmente importante para a compreensão do processo de inovação em empresas que 
operam em economias em desenvolvimento e emergentes. Várias dessas empresas iniciam suas 
atividades tecnológicas com base em imitação duplicativa, para poderem avançar ao outro extre-
mo do espectro da Figura 17 (por exemplo, Hyundai, Embraer, Acer, Huawei etc.)21. No entanto, há 
casos nos quais a imitação duplicativa não é possível, em função das especificidades locais. Isso 
é comum nas indústrias relacionadas a recursos naturais. Nesse caso, as empresas são forçadas a 
desenvolver suas próprias tecnologias e inauguram mudanças qualitativas na fronteira tecnoló-
gica internacional (por exemplo, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fibria 
(resultado da fusão entre Aracruz e Votorantim Celulose e Papel) e Petróleo Brasileiro (Petrobras).

As atividades de imitação podem ser precondições para a implementação de atividades 
mais sofisticadas de engenharia e P&D, incluindo atividade patentária. Por fim, é importante lem-
brar que esforços em ciência (atividades realizadas em laboratórios de universidades e institutos 
de pesquisa) não deveriam ser confundidos com atividades inovadoras. Há muitas atividades 
tecnológicas significativamente inovadoras que não dependem de ciência. De fato, grande par-
te das inovações mais importantes dos últimos 50 anos teve origem em recombinações 
de tecnologias existentes. Essas recombinações foram realizadas por engenheiros e técnicos 
especializados em áreas diversas que não o laboratório de P&D, inclusive no piso de fábrica.

Consequentemente, um amplo espectro de diferentes níveis de inovação seria mais rea-
lístico, especialmente levando em consideração a natureza tecnológica das empresas de eco-
nomias de industrialização tardia. Certamente, todas as inovações envolvem um grau de novi-
dade.  Entretanto, atividades inovadoras à base de avanços consideráveis nem sempre derivam 
de sofisticados laboratórios de P&D, realizadas em câmaras super limpas por pessoas de jalecos 

21 Ver Figueiredo (2015).
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brancos olhando microscópios ou telescópios ultrassofisticados ou aceleradores de partículas 
ou envolvidas com o desenho e a produção de produtos altamente sofisticados, como grandes 
naves espaciais ou simuladores de voo. Tais mitos sobre a inovação refletem uma ideia limitada 
de atividades inovadoras em todos os tipos de empresa. Podem também conduzir a processos 
de tomada de decisão errados relativos à atividade industrial. Sabe-se que as atividades à base 
de P&D e atividades patentárias representam apenas uma fração do processo de inovação. Mes-
mo nas economias avançadas, há um consenso de que gastos e estruturas de P&D e atividades 
patentárias não representam proxies realistas de atividades de inovação.

Um esclarecimento apropriado dessa ideia é particularmente importante para o contexto 
de empresas de economias emergentes. Há indicações da existência de diversos tipos de ativida-
de não relacionados à P&D realizados em diversos outros tipos de unidade organizacional dentro 
de empresas inseridas em economias de industrialização tardia. Estas podem ser vistas como 
condições prévias para a realização de atividades inovadoras de níveis mais elevados, baseados, 
por exemplo, em P&D e atividades da patente.

Obviamente, o foco nas atividades inovadoras é importante, porém, no longo prazo, im-
portam as capacidades tecnológicas que permitem que empresas e indústrias implementem 
níveis crescentes – ou diversificados – de atividades inovadoras. Assim, as capacidades tecnoló-
gicas representam um conjunto de recursos que empresas acumulam. Esse estoque de recursos 
envolve: capital humano (profissionais e suas qualificações formais e informais), sistemas técni-
co-físicos (software, hardware, laboratórios, bancos de dados etc.) e sistemas organizacionais 
(rotinas, procedimentos, normas, sistemas gerenciais etc.).

Com base na acumulação e no aprofundamento de suas capacidades tecnológicas, as em-
presas podem realizar níveis crescentes de atividades tecnológicas inovadoras, movendo-se para 
o extremo direito da Figura 17. No entanto, capacidades tecnológicas inovadoras podem sofrer 
enrijecimento e conduzir empresas à perda de liderança comercial. Isso ocorre quando elas exa-
cerbam na acumulação de capacidades inovadoras – na direção errada (por exemplo, Digital 
Equipment, Kodak, Nokia e Motorola). Por isso, algumas empresas diversificam suas atividades 
tecnológicas inovadoras, exploram novas oportunidades tecnológicas a partir de suas capaci-
dades (self-discovery) e criam novas linhas de negócios para explorar tais oportunidades22. Com 
isso, podem abrir setores novos para a economia de um país, contribuindo para a renovação da 
estrutura industrial e o crescimento econômico23.

Finalmente, a maneira como as empresas acumulam suas capacidades tecnológicas im-
pacta na sua performance competitiva e, especificamente, o alcance de performance distintiva 
está associado aos tipos e níveis de capacidade tecnológica que as firmas acumulam. Estes per-
mitem às empresas implementar atividades de produção e, principalmente, de inovação. Como 
a inovação agrega valor a produtos e serviços, possui impacto direto no crescimento da indús-
tria e da economia. Por meio da inovação, podem-se ampliar mercados, criar demandas novas, 

22 Ver, por exemplo, Christensen (2002), Bell e Figueiredo (2012) e Figueiredo (2015).
23 Ver, por exemplo, Hausmann et al. (2007), Bell e Figueiredo (2012) e Crespi (2013).
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antecipar-se a demandas do mercado e, consequentemente, conquistar e assegurar mercados 
internos e internacionais.

Desse modo, a acumulação de capacidades tecnológicas, especialmente as inovadoras, 
impacta no alcance, sustentação e ampliação da competitividade industrial. Por conseguinte, 
em nível de empresas e indústrias, constitui insumo fundamental para o crescimento industrial 
e econômico.
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2.1 Produtividade no Brasil

Na seção anterior, optou-se por usar a produtividade como um indicador de competitivi-
dade. Nesse sentido, uma questão adicional impõe-se: como medir a produtividade (de um país, 
de um setor ou de uma empresa)?

2.1.1 Produtividade do trabalho

Uma das medidas mais usadas, até por conta da facilidade de cálculo, é a produtividade do 
trabalho. Do ponto de vista de um país, a produtividade do trabalho é calculada pelo PIB gerado 
em média por cada trabalhador. Fica claro que a mesma métrica pode ser calculada para um 
setor ou uma empresa.

A produtividade do trabalho é uma medida muita próxima do PIB per capita, métrica usada 
na seção anterior para auferir o padrão de vida dos países. A Equação 1 ilustra essa afirmação:
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Em que: o subscrito t indica ano; Y é o PIB; L, a população ocupada; NEA, população econo-
micamente ativa; NIA, população em idade ativa; e N, total da população.

A renda per capita pode ser escrita como o produto entre a produtividade do trabalho 
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e a participação da população ocupada no total da população 
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. Por sua vez, essa participa-

ção pode ser decomposta no produto da taxa de emprego 
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, da taxa de participação 
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e da população em idade ativa como proporção no total da população 
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esses fatores variam de acordo com os ciclos econômicos e, principalmente, com aspectos de-
mográficos.

Não por acaso, renda per capita e produtividade do trabalho costumam evoluir de manei-
ra semelhante. A Figura 18 ilustra esse ponto para o caso brasileiro. Entretanto, a despeito das 
semelhanças, nota-se um deslocamento crescente entre a produtividade do trabalho e o PIB per 
capita brasileiro ao longo do tempo, fato observado também por outros autores. Por exemplo, 
em um trabalho publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)24, calcula-se 

24 Ver Cavalcante e De Negri (2014).
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que mais do que 90% do crescimento da renda per capita no período de 1992 a 2001 deveu-se à 
elevação da produtividade do trabalho. No período de 2001 a 2009, apenas pouco mais da me-
tade foi explicada pelos ganhos de produtividade. O restante foi devido à evolução favorável de 
variáveis relacionadas ao ciclo econômico (aquecimento do mercado de trabalho) e à demogra-
fia. Isso sugere que a redução dos níveis de desemprego e o bônus demográfico explicam uma 
parcela significativa do crescimento do PIB per capita mais recente. Como não é possível seguir 
reduzindo indefinidamente a taxa de desemprego e como os benefícios demográficos estão se 
exaurindo, não será possível contar com esses fatores no futuro, ou seja, a melhoria do padrão 
de vida dos brasileiros dependerá cada vez mais de incrementos na produtividade do trabalho.

Figura 18. Produtividade do trabalho e PIB per capita no Brasil (1996 = 100)
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Fonte: Adaptado de IBGE (2015).

Nesse sentido, mesmo o crescimento recente de produtividade não se mostrou muito sig-
nificativo, principalmente se comparado com países em estágio similar de desenvolvimento. De 
acordo com a Figura 19, entre os países em desenvolvimento selecionados, o Brasil apresenta a 
segunda menor taxa para o período mais recente, apenas superior à do México (0,5%). Não só 
países emergentes com conhecidas taxas elevadas de crescimento econômico recente, como 
a China (9,7%) e a Índia (5,5%), apresentaram valores superiores aos do Brasil, como também a 
Rússia (4,2%), Indonésia (3,7%), Argentina (4%) e África do Sul (1,8%).

Ademais, como era de se supor, os países desenvolvidos geralmente apresentam taxas de 
crescimento menores do que os países em desenvolvimento. Nesse sentido, chama atenção o 
fato de que o desempenho do Brasil foi apenas um pouco melhor do que o de boa parte dos 
países em estágios mais adiantados de desenvolvimento. E não se trata de um fenômeno recen-
te; não é por acaso que o Brasil não tem conseguido reduzir a distância que o separa dos países 
mais ricos.
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Figura 19. Taxas médias anuais de crescimento da produtividade do trabalho para 
países selecionados (a preços em US$ constantes de 2005), 1990-2011 (%)
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Fonte: Adaptado de Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

A propósito, o fraco desempenho da produtividade do trabalho no Brasil também fica evi-
denciado quando a análise é desagregada em nível setorial, como pode ser visto na Figura 20. 
Enquanto a segunda metade da década de 1990 foi marcada por um efeito negativo (-0,7%) da 
taxa média de crescimento da produtividade, a primeira década dos anos 2000 foi marcada por 
um crescimento modesto dessa taxa (1,1%). No entanto, verifica-se que, desde a crise mundial 
em 2008, principalmente a partir de 2010, o Brasil encontra-se em um momento de taxas me-
nores de crescimento e com perspectiva de quedas ainda maiores diante do fraco desempenho 
econômico de 2014 e do começo de 2015, atingindo uma taxa de crescimento médio da produ-
tividade de apenas 1,1% entre 2010 e 2014.
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Figura 20. Taxas médias de crescimento da produtividade do trabalho no Brasil por setores (%)
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Nota: O cálculo da produtividade do trabalho no período de 1996 a 2014 foi feito com base na razão entre o va-
lor adicionado e o número de pessoal ocupado, usando deflatores setoriais anuais de acordo com as tabelas 

de recursos e usos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os valores de pessoal ocupado para 
os anos de 2012 e 2013 foram estimados com base nas variações publicados pela Pesquisa Nacional por Amos-

tra de Domicílios (PNAD), enquanto, no ano de 2014, com base nas variações publicadas na PNAD Contínua.

Quando a produtividade do trabalho é desagregada pela agropecuária, indústria (total, 
extrativa mineral, transformação, construção civil e Serviços Industriais de Utilidade Pública – 
SIUPs) e serviços, verifica-se, ainda pela Figura 20, o fraco desempenho da indústria total, com 
taxas médias muito baixas de crescimento e um efeito negativo de 0,9% entre 2010 e 2014 e de 
-2% para a manufatura no mesmo período. Por outro lado, a agropecuária e a indústria extrativa 
mineral apresentaram um crescimento significativo da produtividade do trabalho nos anos 2000, 
principalmente no período mais recente entre 2010 e 2014, com taxas médias de crescimento de 
9,7% para a agricultura e de 3,1% para a indústria extrativa mineral. Já os setores de serviços e de 
construção civil apresentaram um crescimento modesto nos anos 2000, abaixo de 1%, enquanto 
os SIUPs obtiveram um resultado negativo nesse mesmo período.

Dessa maneira, conclui-se que o crescimento verificado da produtividade do trabalho após 
os anos 2000, ainda que baixo, deveu-se principalmente ao setor agropecuário e à indústria ex-
trativa mineral, uma vez que a indústria de transformação teve desempenho negativo e o setor 
de serviços pouco variou. Para entender melhor quais são as atividades econômicas, em níveis 
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ainda mais desagregados, que afetaram esse resultado, a Figura 21 mostra as taxas médias anuais 
de crescimento da produtividade do trabalho para alguns setores selecionados no período de 
2000 a 2011, último período divulgado e atualizado pela nova metodologia de cálculo do IBGE 
para esse nível de desagregação. Pela Figura 21, verifica-se que a maioria dos setores da indústria 
apresentou uma taxa de crescimento negativa da produtividade do trabalho no período analisa-
do. Na manufatura, apenas os setores automotivo e de fumo apresentaram taxa de crescimento 
superior ao total da economia. As indústrias de celulose e papel, eletrônica, produtos de metal, 
farmacêutica, outros transportes e móveis/diversos também apresentaram taxas positivas, em-
bora os valores sejam pequenos. Como havia sido sinalizado pela Figura 20, a agropecuária apre-
senta o maior crescimento médio anual no período, enquanto a maior parte dos serviços, com 
destaque para as intermediações financeiras e de seguros, apresentou taxas positivas.

Figura 21. Taxas médias anuais de crescimento da produtividade do trabalho total por setores, 2000-2011 (%)
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Setores importantes da indústria extrativa, como minério de ferro e petróleo/gás natural, 
apresentaram taxas de crescimento negativas expressivas no período analisado, ambos com 
-4,3%. Isso sugere que o crescimento da indústria extrativa total apresentado na Figura 20 de-
veu-se a outros produtos, como carvão mineral, minerais não metálicos e minerais metálicos não 
ferrosos (apresentados como outros da indústria extrativa, com crescimento médio de 1,3%). 
Contudo, esse resultado deve ser analisado com cautela, uma vez que a produtividade do traba-
lho não verifica o ganho de eficiência do capital, o que pode distorcer o resultado devido ao fato 
de o setor ser altamente intensivo nesse fator. Outra hipótese a ser considerada é que o aumento 
expressivo da produção desses produtos verificado nesse período, principalmente com o miné-
rio de ferro, bem como seu crescente impacto na pauta exportadora brasileira, deu-se mais pelo 
fator preço do que pelo aumento da eficiência na produção. Como as séries estão deflacionadas, 
verifica-se que a quantidade de trabalhadores apresentou uma taxa de crescimento maior do 
que o valor agregado nesses setores.

2.1.2 Produtividade Total dos Fatores (PTF)

Apesar de sua relevância, a produtividade do trabalho é uma medida parcial, uma vez que 
não contempla outros fatores de produção. Desse modo, não distingue os ganhos de produ-
tividade advindos de novas tecnologias ou novas técnicas de gestão daqueles resultantes da 
substituição de trabalho por capital. Por conta disso, muitas vezes são construídos indicadores 
de PTF25. Normalmente, é usada uma função de produção do tipo Cobb-Douglas (Equação 2):26
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼𝐻𝐻𝑡𝑡
1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝐻𝐻𝑡𝑡

0 < 𝛼𝛼 < 1

                                                 
25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais 
detalhes por Ellery Jr. (2014). 
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo 
e de interpretação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é 
unitária. 
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais 

especificamente, ℎ𝑡𝑡 = 𝑒𝑒(
𝜃𝜃

1−𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑡𝑡
1−𝜓𝜓

. Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível 

(2)

Em que: 
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼𝐻𝐻𝑡𝑡
1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝐻𝐻𝑡𝑡

0 < 𝛼𝛼 < 1

                                                 
25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais 
detalhes por Ellery Jr. (2014). 
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo 
e de interpretação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é 
unitária. 
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais 

especificamente, ℎ𝑡𝑡 = 𝑒𝑒(
𝜃𝜃

1−𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑡𝑡
1−𝜓𝜓

. Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível 

representa a PTF; 
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼𝐻𝐻𝑡𝑡
1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝐻𝐻𝑡𝑡

0 < 𝛼𝛼 < 1

                                                 
25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais 
detalhes por Ellery Jr. (2014). 
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo 
e de interpretação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é 
unitária. 
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais 

especificamente, ℎ𝑡𝑡 = 𝑒𝑒(
𝜃𝜃

1−𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑡𝑡
1−𝜓𝜓

. Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível 

 é o estoque de capital; 
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼𝐻𝐻𝑡𝑡
1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝐻𝐻𝑡𝑡

0 < 𝛼𝛼 < 1

                                                 
25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais 
detalhes por Ellery Jr. (2014). 
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo 
e de interpretação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é 
unitária. 
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais 

especificamente, ℎ𝑡𝑡 = 𝑒𝑒(
𝜃𝜃

1−𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑡𝑡
1−𝜓𝜓

. Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível 

é o estoque de capital humano; 
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼𝐻𝐻𝑡𝑡
1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝐻𝐻𝑡𝑡

0 < 𝛼𝛼 < 1

                                                 
25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais 
detalhes por Ellery Jr. (2014). 
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo 
e de interpretação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é 
unitária. 
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais 

especificamente, ℎ𝑡𝑡 = 𝑒𝑒(
𝜃𝜃

1−𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑡𝑡
1−𝜓𝜓

. Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível 

 é parâmetro27. As demais variáveis são definidas como antes. Como PIB, estoque de 
capital e estoque de capital humano são variáveis observáveis, a PTF pode ser calculada como 
resíduo a partir da Equação 2.

Ademais, rearranjando os termos da equação, é possível escrever a relação entre fatores de 
produção e renda em termos de produtividade do trabalho (Equação 3):
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𝑌𝑌𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡
= 𝐴𝐴𝑡𝑡 (

𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡
)
𝛼𝛼
(𝐻𝐻𝑡𝑡𝐿𝐿𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡
= 𝐴𝐴𝑡𝑡

1
1−𝛼𝛼 (𝐾𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡)

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 𝐻𝐻𝑡𝑡

𝐿𝐿𝑡𝑡

                                                 
de escolaridade. O impacto da escolaridade nos salários é capturado justamente pelos parâmetros θ e (VELOSO; 
FERREIRA; PESSOA, 2013). 
28 Ver Veloso, Ferreira e Pessoa (2013). 

 (3)

25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais detalhes 
por Ellery Jr. (2014).
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo e de interpre-
tação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é unitária.
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais especificamente,  
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼𝐻𝐻𝑡𝑡
1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝐻𝐻𝑡𝑡

0 < 𝛼𝛼 < 1

                                                 
25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais 
detalhes por Ellery Jr. (2014). 
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo 
e de interpretação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é 
unitária. 
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais 

especificamente, ℎ𝑡𝑡 = 𝑒𝑒(
𝜃𝜃

1−𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑡𝑡
1−𝜓𝜓

. Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível . Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível de escolaridade. O impacto 
da escolaridade nos salários é capturado justamente pelos parâmetros θ e ψ (VELOSO; FERREIRA; PESSOA, 2013).



39

A Urgente Necessidade do Fortalecimento da Competitividade Industrial Brasileira

Saliente-se que 
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝛼𝛼𝐻𝐻𝑡𝑡
1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝐻𝐻𝑡𝑡

0 < 𝛼𝛼 < 1

                                                 
25 As vantagens e desvantagens de utilizar as medidas de produtividade do trabalho e PTF são discutidas com mais 
detalhes por Ellery Jr. (2014). 
26 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é a mais utilizada na economia, devido à sua facilidade de cálculo 
e de interpretação. Esse tipo de função assume que a elasticidade de substituição entre os fatores empregados é 
unitária. 
27 O capital humano usualmente é definido em função da escolaridade média da mão de obra (s), mais 

especificamente, ℎ𝑡𝑡 = 𝑒𝑒(
𝜃𝜃

1−𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑡𝑡
1−𝜓𝜓

. Essa formulação reflete o fato de que há uma relação empírica entre s e o nível 

 é uma medida de todos os fatores que afetam a produtividade do traba-
lho, que não capital e capital humano. Alternativamente, é possível escrever a Equação 3 como 
(Equação 4):
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𝑌𝑌𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡
= 𝐴𝐴𝑡𝑡 (

𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡
)
𝛼𝛼
(𝐻𝐻𝑡𝑡𝐿𝐿𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼

𝐴𝐴𝑡𝑡

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡
= 𝐴𝐴𝑡𝑡

1
1−𝛼𝛼 (𝐾𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡)

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 𝐻𝐻𝑡𝑡

𝐿𝐿𝑡𝑡

                                                 
de escolaridade. O impacto da escolaridade nos salários é capturado justamente pelos parâmetros θ e (VELOSO; 
FERREIRA; PESSOA, 2013). 
28 Ver Veloso, Ferreira e Pessoa (2013). 

 (4)

A vantagem da formulação descrita na Equação 4 é que ela computa como contribuição 
da produtividade dos fatores a parte da acumulação de capital que é resposta da economia a 
incrementos de produtividade28. Nesse arcabouço, a produtividade do trabalho depende positi-
vamente da PTF, da intensidade de capital (ou do capital por trabalhador) e do capital humano 
por trabalhador. Trata-se justamente de alguns dos fatos estilizados descritos na seção anterior 
(Figuras 5 e 6).

É possível sofisticar o cálculo da PTF pela introdução de outros fatores de produção (in-
fraestrutura e medidas de estoque de conhecimento, por exemplo) ou pelo ajuste do estoque 
de capital para levar em conta o uso da capacidade instalada. No entanto, é mantida a lógica 
do cálculo da PTF como um resíduo obtido a partir da função de produção. As Figuras 22 e 23 
apresentam uma comparação internacional da evolução da produtividade, calculada a partir de 
uma formulação muito similar à das Equações 3 e 4. Até o início da década de 1980, o Brasil 
experimentou incremento na produtividade comparável ao do Japão, superior ao da Coreia do 
Sul e substancialmente maior do que o da maioria dos países em desenvolvimento da amostra. 
Entretanto, desde então tem alternado períodos de queda, estagnação e crescimento lento da 
produtividade. O mesmo ocorreu com o México. Não por acaso, Brasil e México têm falhado em 
se aproximar do padrão de vida dos países desenvolvidos. Nota-se também um crescimento rele-
vante da produtividade na China e na Índia nos últimos 30 anos, que tem se refletido em ganhos 
importantes no padrão de vida desses países.

28 Ver Veloso, Ferreira e Pessoa (2013).
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Figura 22. Evolução da PTF para Brasil e países emergentes selecionados (100 = 1960)
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Figura 23. Evolução da PTF para Brasil e países desenvolvidos selecionados (100 = 1960)
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Em grande medida, os resultados de outros autores confirmam as evidências apresentadas 
nas Figuras 22 e 2329. Essas evidências também são robustas para diferentes especificações no 
cálculo da produtividade. A título de ilustração, a Figura 24 utiliza cinco medidas diferentes de 
PTF30. Em todas as medidas, e apesar das diferenças entre elas, o importante a ser destacado é 
que, na melhor das hipóteses, se observa um crescimento baixo da produtividade no Brasil nas 
últimas décadas.

Figura 24. Evolução da PTF no Brasil, diversas medidas (1970 = 100)

Fonte: Ellery Jr. (2014, p. 32).

 
Além do cálculo da PTF a título de acompanhar a sua evolução, é possível verificar a contri-

buição de cada fonte para o crescimento do produto por trabalhador. Essa decomposição tradi-
cional da PTF pode ser calculada pela Equação 5:

51 
 

ln 𝑦𝑦𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln 𝑦𝑦𝑡𝑡
𝑇𝑇 =  ln 𝐴𝐴𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln 𝐴𝐴𝑡𝑡

𝑇𝑇 + 𝛼𝛼 ln 𝑘𝑘𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln 𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑇𝑇 + (1 − 𝛼𝛼) ln ℎ𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln ℎ𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑦𝑦 𝐴𝐴 𝑘𝑘 ℎ

𝛼𝛼

(5)

Em que os valores de 
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ln 𝑦𝑦𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln 𝑦𝑦𝑡𝑡
𝑇𝑇 =  ln 𝐴𝐴𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln 𝐴𝐴𝑡𝑡

𝑇𝑇 + 𝛼𝛼 ln 𝑘𝑘𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln 𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑇𝑇 + (1 − 𝛼𝛼) ln ℎ𝑡𝑡+𝑇𝑇−ln ℎ𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑦𝑦 𝐴𝐴 𝑘𝑘 ℎ

𝛼𝛼

são, respectivamente, o produto por trabalhador, a PTF, o 
capital por trabalhador e o índice de capital humano. O lado esquerdo dessa equação é o cres-
cimento médio anual do produto por trabalhador entre dois anos, sendo T a diferença de anos. 
O lado direito decompõe o crescimento da produtividade do trabalho em três componentes: o 
crescimento da PTF, a contribuição do capital físico e a contribuição do capital humano. Os dois 
últimos são ponderados pelos seus coeficientes da função de produção (α). Dessa forma, a Tabe-

29 Ver, por exemplo, Bonelli e Bacha (2013), Veloso, Ferreira e Pessoa (2013) e Mation (2014).
30 Calculado e extraído de Ellery Jr. (2014).
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la 3 busca verificar a decomposição do crescimento do produto por trabalhador para o Brasil e 
alguns países emergentes e desenvolvidos. Essa decomposição é feita para três períodos distin-
tos: de 1960 a 1979, de 1980 a 1999 e de 2000 a 2011.

Tabela 3. Evolução da decomposição tradicional do produto por 
trabalhador para países selecionados, 1960-2011 (%)

Intervalo 
de anos

Produto por 
trabalhador

Capital por 
trabalhador

Capital 
humano PTF

Estados 
Unidos

1960-1979 1,86% 0,56% (30,3) 0,64% (34,7) 0,65% (35)

1980-1999 1,73% 0,38% (22,2) 0,15% (9,1) 1,18% (68,8)

2000-2011 1,32% 0,58% (44) 0,15% (11,9) 0,58% (44,1)

Alemanha

1960-1979 3,60% 1,60% (44,5) 0,15% (4,2) 1,84% (51,2)

1980-1999 1,78% 0,74% (41,8) 1,32% (74,3) -0,28% (-16,1)

2000-2011 0,69% 0,26% (38,7) 0,79% (115,2) -0,37% (-53,8)

Japão

1960-1979 6,13% 3,73% (60,9) 0,24% (4) 2,15% (35,1)

1980-1999 2,26% 1,64% (73,1) 0,34% (15,1) 0,26% (11,8)

2000-2011 1,00% 0,54% (54) 0,24% (24,4) 0,21% (21,6)

Coreia do Sul

1960-1979 4,87% 2,27% (46,6) 1,16% (24) 1,43% (29,4)

1980-1999 5,69% 3,33% (58,5) 0,56% (9,9) 1,79% (31,6)

2000-2011 2,68% 1,62% (60,6) 0,32% (12,1) 0,73% (27,3)

Reino Unido

1960-1979 2,32% 1,08% (46,8) 0,48% (21) 0,74% (32,2)

1980-1999 2,16% 0,69% (32,5) 0,23% (11) 1,21% (56,5)

2000-2011 1,12% 0,68% (61,6) 0,27% (24,5) 0,15% (13,9)

China

1960-1979 1,53% 1,29% (84,6) 0,77% (50,4) -0,53% (-35)

1980-1999 7,40% 2,88% (39) 0,61% (8,3) 3,90% (52,8)

2000-2011 9,04% 4,95% (54,8) 0,46% (5,1) 3,62% (40,1)

Índia

1960-1979 1,54% 0,70% (45,9) 0,53% (34,9) 0,29% (19,2)

1980-1999 3,32% 0,91% (27,6) 0,82% (24,7) 1,58% (47,7)

2000-2011 5,08% 2,20% (43,4) 0,59% (11,7) 2,27% (44,8)

México

1960-1979 2,25% 0,85% (38,1) 0,55% (24,7) 0,83% (37,2)

1980-1999 -0,43% 0,29% (-69,9) 0,61% (-143,9) -1,33% (313,8)

2000-2011 0,40% 0,96% (243) 0,44% (111,6) -1,01% (-255)

Brasil

1960-1979 4,36% 1,56% (35,8) 0,27% (6,1) 2,54% (58,1)

1980-1999 -0,07% 0,65% (-894,7) 1,17% (-1615,1) -1,89% (2609,8)

2000-2011 1,11% 0,16% (14,4) 0,55% (49,3) 0,40% (36,3)

Fonte: Adaptado de Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

Pela Tabela 3, é possível analisar, por exemplo, que a decomposição do crescimento médio 
anual do produto por trabalhador para o Brasil modificou-se entre os períodos analisados. En-
quanto, nos anos 1960 e 1970, o Brasil possuía um crescimento médio relativamente alto (4,36%), 
em sua maioria explicado pelo aumento da taxa da PTF (com uma contribuição de 58% do cresci-
mento), nos anos seguintes o país experimentou um produto por trabalhador sistematicamente 
baixo. Os anos 1980 e 1990 apresentaram uma taxa média anual de crescimento do produto por 
trabalhador negativa de 0,07%, porém com a maior contribuição do capital humano entre os pe-
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ríodos analisados. Já a primeira década dos anos 2000 foi marcada por um crescimento baixo do 
produto por trabalhador (1,11%), com uma contribuição de 49,3% do capital humano, de 14,4% 
do capital físico e de 36,3% da PTF. O crescimento da produtividade para o período de 2000 a 
2011 foi cerca de 20% a menos do que aquele verificado no período de 1960 a 1979.

Quando comparado com outros países emergentes, verifica-se que o Brasil se encontra mais 
ou menos na mesma situação do México e bem atrás da China e da Índia, que apresentaram taxas 
de crescimento médio altas nos últimos anos, em decorrência dos aumentos da participação da 
PTF no decorrer do tempo. Evidencia-se, assim, a importância da produtividade para o crescimen-
to dos países emergentes. Entre os países desenvolvidos, destacam-se a Coreia do Sul e o Japão 
nos anos 1960 e 1970. É possível perceber também que, no geral, os países desenvolvidos têm 
crescido a taxas menores no último período, em comparação com o primeiro período analisado.

Outra forma de verificar essa decomposição do crescimento é analisar a contribuição da 
relação capital-produto, em vez do capital por trabalhador. A decomposição dada pela Equação 
5 subestima a contribuição da PTF para o crescimento e, portanto, superestima a contribuição do 
capital, pois não leva em consideração que parte da acumulação de capital constitui resposta da 
economia a um nível mais elevado de produtividade. Esse processo deve ser levado em conta, 
pois no modelo de Solow31 a elevação da PTF induz um processo de acumulação de capital, uma 
vez que a elevação do produto em consequência do aumento da PTF resulta em maior investi-
mento até certo período32. Esse efeito pode ser capturado reescrevendo a função de produção 
apresentada na Equação 2 em termos da relação capital-produto, em vez da relação capital-tra-
balho (Equação 6):
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32 Para mais detalhes sobre o modelo, ver Solow (1957) e Veloso, Ferreira e Pessoa (2013). 
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Em que 
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32 Para mais detalhes sobre o modelo, ver Solow (1957) e Veloso, Ferreira e Pessoa (2013). 

 é a relação capital-produto. Logo, a decomposição tradicional verificada na 
Equação 5 pode ser reescrita pela decomposição alternativa representada pela Equação 7:
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32 Para mais detalhes sobre o modelo, ver Solow (1957) e Veloso, Ferreira e Pessoa (2013). 

(7)

Numa comparação entre as Equações 5 e 7, percebe-se que a contribuição da PTF para o 
crescimento do produto por trabalhador é maior na última do que na primeira, pois, além do 
seu efeito direto, ela incorpora o efeito indireto sobre a acumulação de capital. O mesmo ocorre 
para o capital humano, que possui uma contribuição maior na decomposição alternativa do que 
na tradicional, também devido ao efeito indireto sobre a acumulação de capital. Os resultados 
dessa decomposição alternativa para os mesmos países e períodos analisados na Tabela 3 são 
apresentados na Tabela 4.
31 Ver Solow (1957).
32 Para mais detalhes sobre o modelo, ver Solow (1957) e Veloso, Ferreira e Pessoa (2013).
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Tabela 4. Evolução da decomposição alternativa do produto por 
trabalhador para países selecionados, 1960-2011 (%)

Intervalo 
de anos

Produto por 
trabalhador

Capital-
produto

Capital 
humano PTF

Estados 
Unidos

1960-1979 1,86% -0,10% (-5,6) 0,98% (52,6) 0,99% (53)

1980-1999 1,73% -0,31% (-17,9) 0,24% (13,7) 1,80% (104,2)

2000-2011 1,32% 0,20% (15,2) 0,24% (18) 0,88% (66,2)

Alemanha

1960-1979 3,60% 0,71% (19,6) 0,22% (6,1) 2,67% (74,2)

1980-1999 1,78% 0,28% (15,6) 1,91% (107,7) -0,42% (-23,4)

2000-2011 0,69% 0,08% (11,1) 1,16% (166,9) -0,54% (-78)

Japão

1960-1979 6,13% 2,10% (34,3) 0,41% (6,7) 3,62% (59,1)

1980-1999 2,26% 1,23% (54,7) 0,57% (25,4) 0,45% (19,8)

2000-2011 1,00% 0,23% (22,7) 0,41% (41) 0,36% (36,3)

Coreia do Sul

1960-1979 4,87% 0,47% (9,6) 1,98% (40,6) 2,43% (49,8)

1980-1999 5,69% 1,69% (29,7) 0,95% (16,8) 3,05% (53,5)

2000-2011 2,68% 0,89% (33,2) 0,55% (20,5) 1,24% (46,3)

Reino Unido

1960-1979 2,32% 0,39% (17) 0,76% (32,8) 1,16% (50,3)

1980-1999 2,16% -0,12% (-5,5) 0,37% (17,2) 1,90% (88,3)

2000-2011 1,12% 0,45% (40) 0,43% (38,3) 0,24% (21,7)

China

1960-1979 1,53% 1,08% (70,5) 1,49% (96,9) -1,03% (-67,4)

1980-1999 7,40% -1,29% (-17,4) 1,18% (15,9) 7,50% (101,5)

2000-2011 9,04% 1,18% (13) 0,89% (9,8) 6,97% (77,1)

Índia

1960-1979 1,54% 0,28% (18,1) 0,81% (52,2) 0,45% (29,1)

1980-1999 3,32% -0,32% (-9,7) 1,24% (37,5) 2,40% (72,2)

2000-2011 5,08% 0,72% (14,3) 0,90% (17,8) 3,45% (67,9)

México

1960-1979 2,25% -0,92% (-40,7) 1,26% (56,1) 1,91% (84,6)

1980-1999 -0,43% -1,22% (-286,1) -1,39% (-327) -3,04% (713,1)

2000-2011 0,40% 1,69% (426) 1,01% (253,6) -2,30% (-579,6)

Brasil

1960-1979 4,36% -0,64% (-14,7) 0,48% (10,9) 4,53% (103,8)

1980-1999 -0,07% 1,21% (-1676,3) 2,09% (-2884,1) -3,37% (4660,4)

2000-2011 1,11% -0,59% (-52,9) 0,97% (88,1) 0,72% (64,8)

Fonte: Adaptado de Feenstra, Inklaar e Timmer (2015).

Como esperado pela própria equação da decomposição alternativa, a participação da PTF 
no crescimento do produto por trabalhador ganha maior peso em todos os países. No Brasil, 
para o período de 1960 a 1979, o crescimento do produto passa a ser representado praticamente 
somente pela produtividade, enquanto no período mais recente a participação da PTF passa a 
representar 64,8%. No geral, as conclusões sobre a importância do aumento da produtividade 
para o crescimento dos países emergentes continuam as mesmas apresentadas anteriormente 
pela Tabela 3.
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2.2 Inserção internacional: comércio, investimento 
direto estrangeiro e cadeias globais de valor

A integração internacional de uma economia é informação de grande relevância para en-
tender sua competitividade. Imagina-se que as empresas e produtos com maior presença no 
comércio mundial têm, na maioria dos casos, produtividade e competitividade maiores. Isso se 
deve a fatores variados, tais como: (i) necessidade da inovação para competição no mercado 
internacional; (ii) grau mais elevado de eficiência produtiva em empresas internacionalizadas.

São várias as medidas de integração internacional de uma economia, mas usualmente ana-
lisa-se primeiramente o papel que essa economia tem no comércio internacional em termos de 
corrente de comércio, tipo de produtos exportados e importados e destino das exportações e 
importações. Ademais, avalia-se como a economia posiciona-se em relação às cadeias globais de 
valor, atual paradigma do comércio internacional em que empresas ao redor do mundo tornam-
-se responsáveis apenas pela produção de uma parte do produto final – normalmente, aquela 
em que são mais competitivas.

2.2.1 O Brasil e o comércio internacional

A economia brasileira é tipicamente fechada. A Figura 25 ilustra essa afirmação. Dos países 
da amostra, o Brasil é o que tem corrente de comércio (exportações mais importações) menor 
como proporção do PIB. Nota-se, ainda, que o grau de integração tem aumentado nos últimos 
anos. Embora não tenha sido diferente para o Brasil, percebe-se que o país se abriu menos do 
que os demais para o comércio internacional. A contraposição com a trajetória da Índia ressalta 
bem essa constatação. Interessante notar também que, mesmo entre os países com economias 
maiores, naturalmente menos integrados ao comércio internacional, o Brasil é relativamente 
mais fechado.
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Figura 25. Evolução da corrente de comércio em relação ao PIB para países selecionados (1991-2013) (%)
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A Figura 26 reforça o ponto do parágrafo anterior, notando-se que o Brasil possui uma par-
ticipação no comércio mundial inferior à sua relevância no PIB mundial.

Figura 26. Participação no PIB e nas exportações mundiais – 2013 (em milhões de US$, valores correntes)
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Fonte: Adaptado de UNCTAD (2015).

Outro indicador que mostra a baixa inserção do Brasil no comércio internacional frente às 
outras economias é o índice de abertura de mercado (open market index – OMI) elaborado pela 
Câmara Internacional de Comércio33. Esse índice é composto por quatro categorias: (i) abertura 
comercial, que envolve indicadores como proporção do comércio no PIB e importação de merca-
dorias e serviços per capita; (ii) regime de política comercial, que envolve indicadores de barreiras 
tarifárias e de eficiência na administração alfandegária; (iii) abertura para investimento direto es-
trangeiro (IDE); e (iv) infraestrutura voltada ao comércio, que envolve indicadores como desem-
penho logístico e de infraestrutura das telecomunicações. O índice é composto por um sistema 
de pesos, no qual o resultado pode variar entre 1 e 6, em que quanto mais próximo de 6 maior é 
o grau de abertura da economia34. O resultado desse indicador para alguns países selecionados 
no ano de 2015 pode ser verificado pela Figura 27.

33 Ver ICC (2015).
34 Para mais detalhes da metodologia, ver ICC (2015).



Produtividade e inserção internacional brasileira

48

Figura 27. Índice de abertura de mercado (OMI) para países selecionados, 2015
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Percebe-se pela Figura 27 que o Brasil possui o menor índice de abertura de mercado 
entre os países selecionados, atrás de outros países emergentes comparativos como Argentina, 
Índia, China, Indonésia, México, Rússia e África do Sul. A publicação da Câmara Internacional 
de Comércio destaca que o Brasil possui o menor índice entre todos os países do G20, e de 
que o seu valor se mantêm constante desde o primeiro cálculo em 2011, ao contrário de países 
como México e Rússia que vêm apresentando maiores níveis no decorrer do tempo35. A Tabela 
5 complementa as informações da Figura 27 ao mostrar as subcategorias do índice de abertura 
de mercado.

35 Ver ICC (2015).
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Tabela 5. Índice de abertura de mercado (OMI) e subcategorias para países selecionados, 2015

 
Índice OMI 
(Ranking)

I
Abertura 
comercial

II
Regime 

da política 
comercial

III
Abertura 
para IDE

IV
Infraestrutura 

voltada ao 
comércio

 

Alemanha 4,3 (19º) 4,0 4,6 3,2 5,6

Canadá 4,2 (24º) 3,5 4,6 4,1 5,1

Reino Unido 4,1 (30º) 2,9 4,6 4,1 5,5

França 3,9 (37º) 2,8 4,6 3,5 5,1

Coreia do Sul 3,8 (41º) 4,3 3,0 3,2 4,9

Estados Unidos 3,7 (42º) 2,1 4,8 3,5 5,2

Itália 3,6 (43º) 2,5 4,5 3,4 4,5

Japão 3,6 (44º) 2,1 4,9 2,7 5,3

África do Sul 3,3 (50º) 2,9 3,6 3,0 3,9

México 3,1 (54º) 2,7 3,3 3,3 3,3

Indonésia 3,1 (56º) 2,6 3,9 2,3 2,8

Rússia 3,1 (57º) 3,2 2,7 3,5 3,0

China 3,0 (59º) 3,0 2,5 3,0 3,9

Índia 2,6 (63º) 3,3 1,8 2,6 2,7

Argentina 2,5 (65º) 2,8 1,8 2,5 3,5

Brasil 2,3 (70º) 2,3 1,8 2,5 3,2

Fonte: Adaptado de ICC (2015).

Entre as 75 economias analisadas pela Câmara Internacional de Comércio, o Brasil se en-
contra apenas na 70º posição, com um valor de 2,3 como pode ser visto pela primeira coluna 
da Tabela 5. As duas primeiras posições são ocupadas por Singapura e Hong Kong. Percebe-se 
que essa menor posição da economia brasileira se deve pelos indicadores de abertura comercial 
(2,3), de abertura para IDE (2,5) e, principalmente, pelo regime de política comercial (1,8), devido 
às altas taxas tarifárias e à burocracia alfandegária apresentadas pelo país. Já o indicador de in-
fraestrutura voltada ao comércio, ainda que baixo se comparado aos países desenvolvidos (3,2), 
situa-se em um valor médio da amostra.

Não por acaso, a economia brasileira está muito pouco inserida nas cadeias globais de valor. 
Essas cadeias dizem respeito ao atual paradigma do comércio mundial, no qual se percebe uma 
mudança da composição do comércio decorrente da divisão do trabalho em nível de produto36. 
Em outras palavras, trata-se da globalização de indústrias e da formação de redes de produção e 
distribuição globalmente dispersas e organizacionalmente fragmentadas, tendo compradores e 
produtores globais como condutores37.

36 Ver Fendt (2014).
37 Ver Morrison et al. (2008). Embora esse conceito seja relativamente novo na literatura especializada, há algumas décadas os 
gestores de empresas lidam com cadeias globais de suprimento em seus negócios internacionais. A partir da década de 1960, 
percebe-se que empresas americanas começam a dividir suas cadeias de suprimento, buscando menores custos no mercado 
internacional. No entanto, o conceito só ganha popularidade a partir dos anos 2000, numa forma de analisar a expansão e frag-
mentação internacional das cadeias de geração de valor (FENDT, 2014).
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Pela Figura 28, mesmo levando em consideração fatores específicos de cada país, não é di-
fícil perceber o quanto o Brasil é fechado em relação à compra de insumos importados e também 
como esse panorama não se alterou substancialmente ao longo dos anos analisados (principal-
mente entre 2001 e 2011). Algo semelhante pode ser dito com relação à compra de máquinas e 
equipamentos (Figura 29).

Figura 28. Participação dos insumos importados no consumo intermediário da indústria 
de transformação para Brasil e países selecionados, 1995, 2001 e 2011 (%)
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Fonte: Adaptado de Pinheiro (2013).
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Figura 29. Penetração das importações no investimento em bens industriais 
para Brasil e países selecionados, 1995, 2001 e 2011 (%)
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Nesse ponto, vale novamente uma breve comparação entre as experiências brasileira e 
sul-coreana. A partir do final da década de 1970, a política industrial brasileira caracterizou-se por 
uma série de barreiras à adoção de novas tecnologias, ao contrário dos países do Leste Asiático, 
que criaram mecanismos para facilitar essa atividade. Tome-se o exemplo da Coreia do Sul. O 
foco da política industrial naquele país foi mantido em atingir competitividade internacional em 
determinados setores. Se fosse possível atingir esse objetivo com algum encadeamento da eco-
nomia doméstica na direção dos insumos, melhor; se não, nenhum tipo de barreira à importação 
dos insumos seria imposto. Pelo contrário, muitas vezes a importação de determinados insumos 
recebia incentivos. Não por acaso, a relevância das importações, sobretudo de bens de capital, 
para o aumento da produtividade da indústria sul-coreana é ressaltada por diversos autores38.

Na verdade, há evidências de que a importação de insumos – em especial, bens de capital 
– é um importante canal pelo qual empresas de setores em desenvolvimento absorvem tecno-
logia. A importância desse aspecto no desenvolvimento dos países do Leste Asiático – normal-
mente apontados como sucessos de política industrial – é enfatizada por vários autores39.

38 Ver Rodrik (1995).
39 Ver Pack (2001).
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Essa abordagem contrasta com a experiência brasileira. No início do processo de substi-
tuição de importações, a importação de bens de capital e insumos intermediários foi facilitada. 
Entretanto, a política industrial foi gradativamente caminhando para um fechamento cada vez 
maior da economia, com desestímulo crescente da importação de insumos intermediários em 
favor da produção doméstica, esta fortemente protegida40.

Embora o isolamento da nossa economia seja, em parte, fruto de escolhas feitas no passa-
do, chama atenção a recente popularização de políticas industriais que aprofundam esse mode-
lo de desenvolvimento autárquico. Cada vez mais, a produção doméstica de insumos interme-
diários tem sido protegida da competição internacional. A face mais visível dessa orientação 
corresponde às regras de conteúdo local, presentes em vários setores, margens de preferência 
em compras públicas para produtos nacionais e aumento expressivo dos desembolsos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – que, muitas vezes, têm como con-
trapartida a obrigação de compra de equipamentos e produtos nacionais.

Há 20 anos, já era desvantagem competitiva ter acesso restrito a insumos intermediários. 
Atualmente – com a fragmentação dos processos produtivos e a ampliação de cadeias globais 
de valor, em que diferentes estágios da produção industrial são espalhados por diferentes países 
–, essa desvantagem só tende a aumentar. De fato, na medida em que uma das condições bási-
cas para participar das cadeias globais de valor é a viabilização do acesso a insumos produtivos 
a custos baixos, a presença dessas barreiras comerciais elevadas faz com que o Brasil já largue 
atrás de outras economias emergentes – competidoras naturais. No entanto, convém ressaltar 
que a simples abertura não garante um ganho competitivo: o componente de serviços para as 
exportações é cada vez maior, principalmente no que diz respeito à legislação e condições de 
infraestrutura41.

Além disso, a proteção excessiva e por tempo indeterminado, além de dificultar o pro-
cesso de absorção de tecnologia, reduz os incentivos para investimento em P&D e inova-
ção. No que diz respeito à provisão de incentivos adequados para inovação, a política industrial 
tem que ser tal que a indústria doméstica seja exposta gradativamente à competição internacio-
nal42. As evidências empíricas confirmam esse entendimento, indicando que uma das principais 
alavancas do investimento em inovação é a pressão competitiva exercida pelos concorrentes 
(sejam eles domésticos ou de outros países)43.

Outro fato estilizado relacionado à inserção brasileira no comércio internacional é a perda 
de importância de setores ligados à manufatura na pauta exportadora do país. Na Figura 30, 
usando a metodologia usada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) de fatores agregados44, pode-se perceber o movimento da pauta exportadora brasileira 
nas últimas décadas. Segundo essa metodologia, produtos básicos são aqueles que guardam 

40 Ver Pinheiro (2013).
41 Ver Baumann (2014).
42 Ver Miyagiwa e Ohno (1999).
43 Ver Aghion e Griffith (2005) para referências.
44 Ver Brasil (2015).
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suas características próximas ao estado em que são encontrados na natureza, ou seja, com um 
baixo grau de elaboração (café em grão, soja em grão etc.); e produtos semimanufaturados são 
aqueles que ainda não estão em sua forma definitiva de uso, pois deverão passar por outro pro-
cesso produtivo para se transformarem em produto manufaturado (por exemplo, açúcar em bru-
to para açúcar refinado, óleo de soja em bruto para óleo de soja refinado).

Figura 30. Evolução das exportações brasileiras por fator agregado, 1964-2014 (participação, %)
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Fonte: Adaptado de Brasil (2015).

Percebe-se a mudança no perfil exportador em meados da década de 1960, com uma alte-
ração na primeira posição já no começo da década de 1980, quando os manufaturados assumem 
o papel historicamente pertencente aos produtos básicos. Essa tendência, por sua vez, é rever-
tida no ano de 2010 e mantida até o ano de 2014, último ano disponível na série. Essa mudança 
de posição está associada principalmente ao aumento dos preços das commodities, seguimento 
em que o Brasil é muito competitivo.

Tomando como base o ano de 2005, a Figura 31 mostra como, a partir dos anos 2000, o 
aumento dos preços no mercado de commodities é relevante, com alguns produtos aumentando 
de valor em até quatro vezes. Essa alteração nos preços explica parte do desempenho exporta-
dor brasileiro nos segmentos de produtos não industriais. A queda dos preços a partir de 2013 
ajuda, por outro lado, a explicar a redução no saldo comercial brasileiro e também a perda de 
competitividade recente do país nesses segmentos.
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Figura 31. Evolução do índice de preços de commodities, 2000-2015 (2005 = 100)
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Fonte: Adaptado de FMI (2015).

Outra informação relevante, ainda usando a metodologia do MDIC45, é a de valores obtidos 
por cada grupo de produtos exportados pelo país nas últimas décadas, conforme Figura 32. Ain-
da que se perceba uma tendência crescente em todos os produtos (exceção a 2008, ano de crise 
econômica mundial), verifica-se que nos anos 2000 o valor das exportações de produtos básicos 
superou o de manufaturados.

Figura 32. Evolução das exportações brasileiras por fator agregado, 1964-2014 (em bilhões de US$)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

Básicos Semimanufaturados Manufaturados

Fonte: Adaptado de Brasil (2015).

45 Ver Brasil (2015).
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Ainda na análise da integração internacional brasileira nas últimas décadas, a Figura 33 
mostra a participação das exportações brasileiras no total das exportações mundiais, inclusive 
por fator agregado. Percebe-se que o país teve um crescimento relativo nas exportações totais, 
saindo de 0,9% em 1995 para 1,3% em 2013, movimento que pode ser explicado pelo próprio 
aumento do comércio mundial no período analisado. No entanto, nota-se que essa mudança é 
explicada muito mais pelo aumento relativo das exportações brasileiras de produtos primários 
do que de produtos manufaturados.

Figura 33. Evolução da participação relativa do Brasil no comércio 
mundial total e por fator agregado, 1995-2013 (%)
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Fonte: Adaptado de UNCTAD (2015).

De maneira geral, o comportamento da balança comercial brasileira nos últimos anos pode 
ser visto na Figura 34, em que é mostrado tanto o saldo quanto a corrente de comércio do país 
(somatória de importação e exportação, representando o volume de transações internacionais 
realizadas no período). Esses números estão desagregados a partir do seu grau de intensidade 
tecnológica, definição usada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE)46. Essa classificação pode ser encontrada inicialmente no Standard Practice for Surveys 
of Research and Experimental Development e está apresentada no Quadro 1. Criado como resulta-
do de uma reunião de especialistas em estatísticas de P&D realizada em Frascati, Itália, em 1963, 
o manual está em sua sétima edição47.

46 Ver OCDE (2015).
47 Ver OCDE (2015).
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Figura 34. Evolução da balança comercial do Brasil por níveis de intensidade 
tecnológica, 1996-2014 (em milhões de US$ FOB)
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Fonte: Adaptado de Brasil (2015).

Quadro 1. Indústrias de manufatura, de acordo com a classificação de intensidade tecnológica da OCDE

Grau de intensidade 
tecnológica Indústrias

Alta

Aeronaves e veículos espaciais.
Farmacêuticas.
Maquinário de computação, contabilidade e escritório.
Equipamentos de comunicação, TV e rádio.
Instrumentos ópticos, médicos e de precisão.

Média-alta

Aparato e maquinário elétrico.
Veículos automotores.
Químicos, excluindo farmacêuticos.
Equipamentos ferroviários e de transporte.
Máquinas e equipamentos.

Média-baixa

Construção e manutenção de barcos e navios.
Produtos de borracha e plástico.
Coque, petróleo refinado e combustível nuclear.
Outros produtos minerais não metálicos.
Metais básicos e produtos fabricados de metal

Baixa

Outras manufaturas não classificadas e reciclagem.
Madeira, polpa, produtos de papel, impressão e publicação.
Produtos alimentícios, bebidas e tabaco.
Têxteis, produtos têxteis, couro e calçados.

Fonte: Adaptado de OCDE (2011).

Inicialmente, percebe-se a obtenção de superávits comerciais entre 2001 e 2013 e um pe-
queno déficit em 2014. Do ponto de vista do tipo de produto exportado pelo Brasil, nota-se um 
comportamento distinto entre produtos não industrializados e industrializados. Ainda que as 
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duas categorias tenham aumentado seu volume de comércio a partir do começo da segunda 
década de 2000, os produtos não industrializados apresentam um superávit substancial em toda 
a série, ainda que com redução dos valores a partir de 2011, enquanto os produtos industriali-
zados têm saldos positivos menores no período de 2001 a 2008, com déficits crescentes a partir 
de 2009.

Quando analisados somente os produtos industrializados, verifica-se um comportamento 
ainda mais revelador das exportações brasileiras nos últimos anos, conforme a Figura 35. No que 
diz respeito aos produtos de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, o comportamento 
é distinto. Enquanto os produtos de baixa intensidade têm comportamento parecido com os 
produtos não industriais, os produtos de média-baixa sofrem, a partir de 2006, redução do saldo 
comercial, que leva, em 2010, a um déficit comercial que se mantém até 2014. Para os produtos 
de média-alta e alta intensidade tecnológica, pode-se perceber um movimento de déficit ainda 
mais acentuado. Embora já sejam indústrias historicamente deficitárias, a partir de 2006 tem-se 
uma tendência de aumento nesses déficits, que pode tanto representar uma perda de compe-
titividade desses produtos quanto uma necessidade de importação de bens intermediários de 
maior conteúdo tecnológico para a manufatura nacional.

Figura 35. Evolução da balança comercial da indústria de manufatura do Brasil por 
níveis de intensidade tecnológica, 1996-2014 (em milhões de US$ FOB)
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Fonte: Adaptado de Brasil (2015).

Apesar de o setor manufatureiro ter perdido espaço nas exportações brasileiras nos úl-
timos anos, a falta de competitividade brasileira não se confunde com baixo valor adicionado 
nas exportações48. Tome-se o exemplo das exportações de máquinas e equipamentos. No caso 
brasileiro, quase 90% do valor bruto das exportações diz respeito ao valor adicionado gerado 
domesticamente (Figura 36)49. Em outras palavras, o Brasil possui um grau de densidade em suas 
cadeias de produção industrial doméstica não desprezível.
48 Ver Canuto (2014).
49 Usou-se como demonstrativo desse comportamento o setor de máquinas e equipamentos, com o objetivo de fugir da arma-
dilha do valor agregado nas commodities, mas a tendência é semelhante para todos os setores disponíveis.
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Figura 36. Valor adicionado da exportação de máquinas e equipamentos para 
Brasil e países selecionados, 2009 (% das exportações totais)
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Fonte: Adaptado de OCDE (2015).

Por fim, do ponto de vista do destino das exportações brasileiras, nota-se, além do aumen-
to das exportações a partir da primeira década do ano 2000, um incremento de importância 
da China como destino comercial, assumindo o papel que durante anos foi dos Estados Unidos 
(Figura 37).

Figura 37. Evolução do total das exportações brasileiras por destinos 
selecionados, 1995-2013 (em milhões de US$ FOB)
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Fonte: Adaptado de UNCTAD (2015).
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Já as Figuras 38 e 39 mostram de maneira desagregada o comportamento dos produtos 
exportados pelo Brasil segundo seus destinos. Dividindo a pauta exportadora brasileira entre 
primários e manufaturados, percebe-se não só a maior importância dos primeiros em geração de 
divisas em relação aos segundos, como também o diferente perfil de produtos por país de des-
tino. Ao passo que a China é grande consumidora dos produtos primários brasileiros, o Mercado 
Comum do Sul (Mercosul) é responsável pelo maior consumo dos seus bens manufaturados.

Figura 38. Evolução do total das exportações brasileiras de produtos primários 
por destinos selecionados, 1995-2013 (em milhões de US$ FOB)
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Fonte: Adaptado de UNCTAD (2015).

Figura 39. Evolução do total das exportações brasileiras de produtos manufaturados 
por destinos selecionados, 1995-2013 (em milhões de US$ FOB)
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2.2.2 Investimento direto estrangeiro e presença de empresas nacionais no exterior

Do ponto de vista da competitividade, há autores que argumentam que o investimento 
direto estrangeiro elevaria a produtividade das empresas domésticas pela transferência de tec-
nologia e de métodos organizacionais. Entretanto, há evidências de que isso ocorre somente em 
determinadas condições. Por exemplo, as externalidades das firmas multinacionais seriam mais 
bem aproveitadas na presença de um mercado de crédito doméstico desenvolvido, que permita 
a inserção dos fornecedores locais na cadeia produtiva das empresas estrangeiras50. Além disso, 
há evidências de que o investimento direto estrangeiro aumenta a produtividade das empresas 
domésticas somente se o estoque de capital humano é grande o suficiente51, inclusive para o 
caso brasileiro52.

A esse respeito, as Figuras 40 e 41 apresentam o comportamento desses investimentos rea-
lizados no Brasil por intensidade tecnológica e o valor para economias investidoras selecionadas. 
Percebe-se que, em boa parte da série analisada, os investimentos em indústrias de média-baixa 
tecnologia são os maiores do país, ficando na segunda posição apenas para o ano de 2014. Além 
disso, nota-se a regularidade dos investimentos em indústria de alta intensidade tecnológica, 
ainda que em níveis mais baixos que das demais em toda a série.

Figura 40. Evolução do ingresso de investimento direto estrangeiro no Brasil por 
nível de intensidade tecnológica, 2006-2014 (em milhões de US$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indústria de baixa tecnologia 3.575 2.751 2.841 2.039 2.571 8.744 7.460 3.171 3.079

Indústria de média-baixa tecnologia 2.440 7.342 8.017 5.888 9.031 11.846 7.343 3.734 4.300

Indústria de média-alta tecnologia 1.962 3.069 2.720 4.541 8.245 4.970 5.115 5.810 7.150

Indústria de alta tecnologia 485 319 434 1.013 1.425 1.278 2.288 2.503 2.391

Total 8.462 13.482 14.013 13.481 21.273 26.837 22.206 15.218 16.920
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Fonte: Adaptado de Bacen (2015).
50 Ver Alfaro et al. (2010).
51 Ver Xu (2000).
52 Ver Souza e Pinto (2015).



61

A Urgente Necessidade do Fortalecimento da Competitividade Industrial Brasileira

Figura 41. Evolução do ingresso de investimento direto estrangeiro no Brasil por 
países investidores selecionados, 2006-2014 (em milhões de US$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 22.769 34.335 44.457 31.679 52.583 69.530 60.543 49.342 56.050

Estados Unidos 4.522 6.073 7.047 4.902 6.144 8.909 12.310 9.021 8.537

Europa 10.970 19.844 22.339 18.385 36.039 41.152 34.795 27.485 36.013

América Latina 4.245 4.817 4.213 3.275 3.132 3.374 4.497 4.442 2.768

Japão 660 501 4.099 1.673 2.502 7.536 1.471 2.516 3.780

 -
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Fonte: Adaptado de Bacen (2015). 

Excluindo os dados referentes a paraísos fiscais, como Bahamas e Ilhas Cayman, percebe-se 
uma grande relevância dos investimentos europeus para a composição dos investimentos dire-
tos estrangeiros no Brasil, conforme a Figura 41. Além disso, economias como Japão e Estados 
Unidos, principalmente este, também são responsáveis por parte da composição desses investi-
mentos.

No que diz respeito às informações sobre o investimento direto estrangeiro realizado pelo 
Brasil no exterior, também conhecido como saída de investimento direto estrangeiro, a Figura 42 
sintetiza o comportamento entre os anos de 2006 e 2014. Inicialmente, pode-se perceber que 
não há nenhum investimento realizado que tenha alto conteúdo tecnológico e que, para todos 
os graus de intensidade tecnológica, os investimentos no ano de 2009 foram diminuídos, pro-
vavelmente efeito da crise econômica mundial. Acrescenta-se ainda que, quando se compara o 
que é investido no Brasil com o que este investe no mundo, os dados mostram que o país investe 
muito pouco no exterior. 
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Figura 42. Evolução da saída de investimento direto estrangeiro no exterior por 
nível de intensidade tecnológica, 2006-2014 (em milhões de US$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indústria de baixa tecnologia 2.221 2.025 2.240 1.244 3.853 1.418 1.761 562 528

Indústria de média-baixa tecnologia 927 1.983 5.052 529 4.831 3.937 1.838 905 2.318

Indústria de média-alta tecnologia 186 1.015 378 893 1.622 2.510 2.093 2.742 526

Total 3.334 5.023 7.669 2.666 10.305 7.866 5.691 4.210 3.372

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

Fonte: Adaptado de Bacen (2015). 

No tocante aos países escolhidos como destino para os investimentos de empresas brasi-
leiras no exterior, a Figura 43 apresenta os dados referentes ao período entre 2006 e 2014. Mais 
uma vez, excluindo os paraísos fiscais, pode-se ver que o investimento realizado pelo Brasil é 
pequeno e pulverizado, ainda que a maioria seja realizada na Europa.
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Figura 43. Evolução da saída de investimento direto estrangeiro no exterior por 
países investidores selecionados, 2006-2014 (em milhões de US$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 24.416 12.135 18.028 8.462 30.228 23.475 13.718 18.208 24.126

Estados Unidos 999 3.548 4.786 1.780 3.958 2.251 1.841 2.770 2.782

Europa 1.101 764 2.269 2.262 7.980 12.708 5.177 5.307 9.404

América Latina 1.761 2.239 5.733 697 2.883 2.554 4.382 1.502 1.134

Mercosul 1.550 830 1.286 269 867 1.397 879 674 313

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

Fonte: Adaptado de Bacen (2015). 

A Figura 44, por sua vez, detalha por meio de um mapa mundial onde estão localizadas 
as multinacionais brasileiras. Os países que têm maior presença nacional são Estados Unidos e 
Argentina, onde existem mais de 30 empresas brasileiras em atuação. Outros cinco países (Mé-
xico, Chile, Uruguai, Peru e Colômbia) possuem entre 21 e 30 empresas brasileiras em diferentes 
setores.
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Figura 44. Dispersão geográfica das multinacionais brasileiras, 2014 (unidades) 

Número de 
empresas no país Número de países

mais de 30 empresas 2

21-30 empresas 5

11-20 empresas 10

2-10 empresas 46

apenas 1 empresa 26

nenhuma empresa demais países

Fonte: FDC (2014, p. 26). 
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A Tabela 6 complementa a informação da Figura 44, informando quais são as empresas 
brasileiras com maior atuação fora do país em termos de dispersão geográfica. A empresa de 
tecnologia de informação Stefanini e a empresa de equipamentos elétricos WEG lideram com 
mais de 30 filiais no exterior. As empresas Vale (mineração), Marcopolo (carrocerias de ônibus) e 
Banco do Brasil (instituição financeira) completam o ranking das cinco empresas brasileiras com 
mais filiais fora do país.

Tabela 6. Número de países em que as grandes multinacionais brasileiras estão presentes, 2014 (unidades)

Empresa Número de países

Stefanini 32

WEG 31

Vale 27

Marcopolo 25

Banco do Brasil 24

Magnesita 22

Votorantim 21

Andrade Gutierrez 20

BRF 19

Gerdau 19

Itaú-Unibanco 19

IBOPE 17

Construtora Norberto Odebrecht 17

Petrobras 17

Fonte: Adaptado de FDC (2014). 
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A trajetória de desenvolvimento econômico, quando analisada sob uma perspectiva his-
tórica, muitas vezes é associada ao desenvolvimento industrial. Nesse sentido, vários autores ar-
gumentam que o aumento do padrão de vida dos países está associado ao que eles produzem 
(e exportam). No entanto, há indicações de que, apesar de ser importante o que se produz, tam-
bém é relevante como se produz. Em outras palavras, para a superação da armadilha da renda 
média, não bastaria deslocar a estrutura produtiva da economia na direção de determinados 
setores (tipicamente industriais), mas também garantir que esses setores sejam competitivos.

Ressalte-se que a definição de competitividade está longe de ser consensual. E isso se re-
flete na maneira como ela é medida e nas prescrições de políticas públicas. Alguns autores enfa-
tizam o papel das instituições, principalmente aquelas que promovem o alinhamento dos incen-
tivos privados aos retornos sociais de suas respectivas ações. Esse tipo de abordagem reflete-se, 
por exemplo, em indicadores de competitividade como o ICG, do WEF. Outros autores chamam 
atenção para o papel da indústria, que, em função dos ganhos de escala e das externalidades 
tecnológicas, é o setor que deveria liderar o processo de desenvolvimento econômico. O IDCI, da 
UNIDO, reflete essa visão.

Entretanto, cada vez mais se torna mais disseminada a ideia de que o conceito de compe-
titividade deve ser entendido como a capacidade de um país melhorar o bem-estar dos 
seus habitantes. Nesse sentido, a maior discordância estaria associada aos fatores determinan-
tes para atingir o objetivo de aumentar o bem-estar. 

Em última instância, nas duas abordagens a competitividade está muito relacionada à pro-
dutividade com a qual as economias combinam seus recursos. Desse modo, se isso é verdade, 
em vez de usar os determinantes da produtividade, parece ser mais adequado usar a própria 
produtividade como medida de competitividade. Essa foi a abordagem utilizada. Ademais, e de 
forma complementar, também foram utilizadas medidas de inserção internacional dos países 
como medidas de competitividade.

Nesse sentido, independentemente do modo como é calculada (produtividade do traba-
lho e diversas modalidades de PTF), nas últimas décadas a produtividade brasileira, quando não 
esteve estagnada, cresceu a taxas que não permitiram uma aproximação do padrão de vida dos 
países mais desenvolvidos. A título de ilustração, entre os países em desenvolvimento analisa-
dos, o Brasil só apresentou resultado superior ao do México, com crescimento da produtividade 
inferior ao de países como Rússia, Argentina e África do Sul.

Conclusão3
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Mais especificamente, observou-se uma aceleração do crescimento da produtividade en-
tre 2000 e 2010, como também taxas menores de crescimento a partir de então. A propósito, 
percebe-se um deslocamento entre a produtividade do trabalho e o valor adicionado per capita, 
o que indica que o crescimento econômico nesse período deu-se mais por fatores do mercado 
de trabalho (baixas taxas de desemprego) e demográficos (aumento da oferta de trabalho). Isso 
apenas reforça que a retomada do crescimento econômico no atual momento requer melhores 
taxas de crescimento da produtividade.

Em níveis setoriais, percebe-se que o crescimento da produtividade do trabalho nos anos 
2000 deu-se, principalmente, por setores mais intensivos em recursos naturais, como a agrope-
cuária e a indústria extrativa mineral. Por outro lado, a indústria, principalmente a de transforma-
ção, apresentou taxas negativas. 

Com relação à inserção internacional do Brasil, nota-se que ainda somos uma economia 
muito fechada. A participação brasileira no comércio internacional é cerca de três vezes menor 
do que sua participação no PIB mundial. Não por acaso, o país está muito pouco inserido nas 
cadeias globais de valor: uma parcela muito pequena dos insumos usados na produção domés-
tica é importada. Se há 20 anos já era desvantagem competitiva ter acesso restrito a insumos 
intermediários, atualmente – com a fragmentação dos processos produtivos e a ampliação de 
cadeias globais de valor, em que diferentes estágios da produção industrial são espalhados por 
diferentes países – essa desvantagem só tende a aumentar. 

Além disso, cada vez mais as parcerias no comércio internacional dão-se com a China na 
venda de commodities e com a América Latina para produtos industriais. Os superávits na ba-
lança comercial brasileira decorrem principalmente da venda de produtos com baixo conteúdo 
tecnológico, com déficits cada vez maiores nas transações de produtos com maior intensidade 
tecnológica.

Por fim, a despeito das diferenças entre as duas abordagens para a competitividade, um 
ponto comum entre elas é que a inovação aparece como um dos principais motores do desen-
volvimento e como principal motivação para a necessidade de política industrial. Há um amplo 
consenso sobre o papel da inovação como uma das principais fontes para o crescimento econô-
mico de países. Justamente por isso, os indicadores de competitividade normalmente tentam 
capturar essa dimensão do processo de desenvolvimento econômico dos países. Uma das 12 
dimensões do ICG está associada à inovação. Por sua vez, o IDCI inclui indicadores que buscam 
medir o sucesso dos países em desviar sua estrutura produtiva na direção de setores que seriam 
mais intensivos em inovação.

Entretanto, a ênfase em relacionar inovação à P&D é alvo de ampla crítica na literatura de 
inovação. Para empresas originárias de economias emergentes, é rara a incidência de laborató-
rios de P&D, ainda que atividades inovadoras sejam realizadas. Por conta disso, considerar graus 
de intensidade tecnológica a partir de gastos com P&D não é uma aproximação muito boa da 
realidade das indústrias. Nesse sentido, a acumulação de capacidades tecnológicas é um dos 
fatores importantes para o fortalecimento da competitividade brasileira. Mas isso não sig-
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nifica necessariamente deslocar a economia brasileira na direção de setores tipicamente 
reconhecidos como sendo de alta tecnologia. Algumas indústrias, como celulose e papel, aço, 
mineração, óleo e gás e outras intensivas em recursos naturais, convencionalmente consideradas 
de baixa ou média intensidade tecnológica, são objeto de atividades tecnológicas inovadoras 
altamente sofisticadas. 

Sendo assim, as reduções da participação da indústria no PIB e nas exportações nacionais, 
muito alardeadas na discussão da desindustrialização do país, devem ser relativizadas. Há espa-
ço para ganhos de produtividade a partir de inovações tecnológicas nas indústrias de recursos 
naturais.
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