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Crescimento do PIB

Produtividade do trabalho 
crescimento do produto por 
trabalhador

Aumento do número de 
trabalhadores e/ou das 
horas trabalhadas
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A produtividade assume um papel central* em função de sua importância no
crescimento do PIB.

“ a produtividade não é tudo, mas, no longo prazo, é quase tudo”.
Paul Krugman, 1994

Fonte: The Conference Board Total Economy Database/Maio 2015 / ABIMAQ
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Produtividade do trabalho 
crescimento do produto por 
trabalhador

Contribuição do 
aumento de capital 
(recursos 
produtivos)

Contribuição do 
aumento de capital  
humano 
(escolaridade e 
treinamento)

Aumento da 
produtividade dos 
fatores (PTF) 
(eficiência dos 
fatores)
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Fonte: The Conference Board Total Economy Database/Maio 2015 / ABIMAQ



5Fonte: The Conference Board / Elaboração Folha SP 31/05/15
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Fonte: The Conference Board Total Economy Database / RC
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• Enfraquecimento do bônus demográfico -> aumenta a importância da produtividade.

• Expansão do PIB de 2% a.a. exige alta da produtividade do setor industrial de 2,6%

a.a..

• Nos últimos 20 anos a produtividade do trabalho na indústria caiu, em média, 0,1%.

No 1º trimestre de 2015 caiu 3%.

• No mesmo período de 20 anos somente a produtividade da agricultura cresceu de

forma substancial, por volta de 4,9% a.a..

• Os serviços de baixo desempenho, que reúnem 60% dos empregados, tem a 2ª pior

produtividade da economia.

Fonte: Credit Suisse



8

• Nos últimos 50 anos a produtividade do trabalhador brasileiro permaneceu em 20% da

produtividade do americano.

• No mesmo período a do chinês cresceu de 2% para 20%.

• Consequência: o PIB per capita chinês que há 50 anos representava 10% do PIB per capita do

brasileiro, hoje é igual.

• Se a taxa de aumento da produtividade do trabalhador brasileiro permanecer a mesma dos últimos

50 anos, nos próximos 50 anos a taxa de crescimento do nosso PIB cairá 60%.

• Desafios estruturais são importantes: estoque de infraestrutura, incertezas regulatórias e carga

tributária.

• Um estudo da Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação, em Washington, calculou que,

de 2005 a 2011, apenas 28% do crescimento do PIB brasileiro resultou de melhorias na

produtividade do trabalho, comparado com uma média de 84% em uma amostra de países de

baixa e média renda.

Fonte: McKinsey Global Institute
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Fonte: The Conference Board Total Economy Database jan/13

Estudo do MBE concluiu que cada ponto percentual a mais
na carga tributária compromete meio ponto na taxa de
Produtividade Total dos Fatores (PTF), assim reduzindo o
PIB Potencial. Fonte: MBE.
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Prod. Física do trabalho = volumes produz. / horas 
trabalhadas na produção
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No Brasil, o custo unitário do trabalho (CUT), elemento
central para a determinação da competitividade do setor
produtivo de um país, cresceu mais de 300% entre 2002
e 2014. Fonte: CNI – Mapa Estratégico da Indústria – 2014.
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Fonte:  FIRJAN/BLS/Eurostat/Banrep/Banxico

Brasil
11,6%

França
5,8%

Reino Unido
5,2%

Estados Unidos
1,3%

Espanha
-1,5% Itália

-2,2%
México
-6,3%

Colômbia
-12,7% Portugal

-14,8%

Evolução no período jan/2010-jun/2014
em moeda local

* CUT: Mede a relação entre o custo da hora trabalhada e a
produtividade do trabalhador. O crescimento significa a diminuição
da competitividade dos produtos brasileiros diante de concorrentes
estrangeiros.



15

Fonte: OCDE / Elaboração: ABIMAQ
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Fonte: DIEESE
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INTERVALO DE REFEIÇÃO (INTRAJORNADA) - Atualmente a Justiça do Trabalho não está reconhecendo os acordos
coletivos, e vem penalizando empresas com o pagamento de 1 hora extra por dia para cada colaborador, quando estas
praticam menos de 1 hora de intervalo de refeição.

NORMA REGULAMENTADORA 12 - trata das regras de segurança em equipamentos. É muito mais exigente do que as
normas americana e europeia.

APOSENTADORIA ESPECIAL (25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO) INSS x JUSTIÇA DO TRABALHO - Recentemente a
Receita Federal começou a notificar empresas, cobrando o pagamento de adicional de risco retroativo, diante do
entendimento de que essas empresas têm gerado aposentadorias especiais, que basicamente reduzem o tempo de
contribuição de 35 anos para 25 anos (ou proporcional).

AÇÕES REGRESSIVAS DO INSS - O INSS está verificando casos de afastamentos de empregados por acidente de
trabalho ou por doença ocupacional, e acionando judicialmente as empresas, para reaver os valores pagos a título de
pensão durante o período de afastamento.

E-SOCIAL (SPED SOCIAL) – início da vigência prorrogado para jan/16 - Centraliza em um único sistema todas as
informações hoje enviadas pelas empresas para órgãos do governo, como RAIS, DIRF, CAGED, GFIP. Problema: maior
complexidade do que o Sped Contábil e o Sped Fiscal.

NORMA REGULAMENTADORA 01 – em tramitação - trata especificamente da Prevenção a Segurança e Saúde no
Trabalho, ditando regras gerais a serem seguidas pelas empresas no âmbito de suas instalações, políticas, procedimentos
e processos. Problema: maior engessamento das empresas.

PEC – PLANO DE SAÚDE – em tramitação – torna obrigatória a concessão de plano de saúde a trabalhadores urbanos
e rurais por parte do empregador. Problema: aumento de custos pois impede a empresa de realizar cobranças de seus
empregados para a manutenção do plano de saúde.
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• Infraestrutura deficitária

• Educação de baixa qualidade

• Carga tributária complexa e elevada

• Burocracia

• Falta de estímulos e proteção à inovação
• Baixo investimento

• Custo elevado do capital

• Entraves trabalhistas

Gargalos para Produtividade / Competitividade

Fonte: RC / MBE
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Ranking geral

1º Estados Unidos

2º Suíça

3º Cingapura

4º Hong Kong

23º China 

30º Chile

44º Índia

50º Peru

51º Colômbia

54º Brasil
60º Venezuela

Eficiência do Poder público - 58º

Desafios segundo o relatório do IMD:

•Melhorar a qualidade nos gastos públicos;
•Reduzir a carga tributária;

•Aumentar os investimentos em infraestrutura,
educação e inovação;
•Melhorar a produtividade e a eficiência

Fonte: IMD

2013 - 51º

2012 – 46º

2011 – 44º

2010 - 38º

Quarta queda consecutiva
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Ranking geral

1º Suiça

2º Cingapura

3º Estados Unidos

4º Finlândia

5º Alemanha

28º China

53º Rússia

56º África do Sul

51º Colômbia

57º Brasil
71º Índia

Eficiência do Poder público - 131º

Desperdício nos gastos públicos - 137º

Corrupção - 130º

Regulações governamentais que atravancam a
atividade econômica - 143º

Fonte: WEF

2013 - 56º

2011 – 48º
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Fonte: Boston Consulting Group – Ago/14

Principais problemas do Brasil:
• Salários mais que dobraram nos últimos 10 anos, sem o

crescimento da produtividade nem repasse aos preços.
• Forte aumento do custo da eletricidade para a indústria, que

dobrou na última década.
• Brasil está entre os paises que mais regrediram nos últimos 10

anos.
• No mesmo período a produtividade dos trabalhadores cresceu

apenas 3%.

É 23% mais caro produzir no 
Brasil do que nos EUA.

Para analisar a competitividade das empresas, o
BCG considera principalmente quatro fatores: os
níveis salariais dos trabalhadores, o preço da
energia, os índices de produtividade em cada
país e as taxas de câmbio.
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Dados da Firjan indicam que custos subiram 48%, de janeiro a março de 2015, para R$ 534,28/MWh:

O custo da energia para a indústria no Brasil é 107,5% superior à média de 28 países selecionados
e mais de 330% acima da média do custo dos Estados Unidos.
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Fonte:  Alberto C. de Almeida, 28/06/11 / BID
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Brasil Emirados
Árabes,

Cingapura,
Suíça

Média Mundial G8 Europa América Latina

Gasto de tempo, em horas por ano, com as 
obrigações tributárias

Simplicidade da Estrutura Tributária - o Brasil

ficou em último lugar num estudo de 183 países.
Machado-Meyer, nov/2010

As empresas brasileiras gastam R$ 50 bilhões/ano
para manter pessoal, sistemas e equipamentos no
acompanhamento das modificações da legislação.
(IBPT-15/10/14)
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Elaboração: DCEE-ABIMAQ
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Fonte: Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (Pimes) -IBGE

Março-15 / Março-14 Jan/Março-15

da indústria
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• Limitar crescimento dos gastos públicos correntes ao
crescimento do PIB:

• flexibilizar orçamento

• eficiência do gasto

• Conselho de Gestão Fiscal (LRF art. 67) – PLS 141/2014

• Gradual redução da carga tributária para 30% do PIB

• Gradual aumento da taxa de investimento para 25% do PIB
(5% em infraestrutura)

• Simplificação tributária (MBE)

• Modernização das Leis do Trabalho

• Estabilidade cambial – Planejamento das cadeias produtivas


