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BRASIL PERDE POSIÇÕES NO RANKING GLOBAL 
DE PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA COM BAIXA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAR TRABALHO E 
CAPITAL INVESTIDO EM RIQUEZA 

Por Caroline Martin 
Especial para O Papel

Conforme aponta o mais recente Ranking Global de Produtividade e Eficiência, divulgado anualmente pela Fundação Dom 
Cabral em parceria com o International Institute for Management Development (IMD) como parte integrante do Relatório 
de Competitividade Internacional, o Brasil ocupa a 52.ª posição entre 61 países avaliados, ficando atrás da Venezuela, na 
51.ª posição; do México, na 50.ª; da Bulgária, na 49.ª, e da África do Sul, na 48.ª, por exemplo. A liderança do ranking é 

ocupada pelo Qatar, na 1.ª posição; Luxemburgo, na 2.ª; Noruega, na 3.ª; Irlanda, na 4.ª, e Cingapura, na 5.ª.
O indicador avalia a competitividade geral dos países levando em consideração os recursos que investem e a capacidade de esses investi-

mentos gerarem mais riqueza. “O posicionamento do Brasil mostra que a capacidade do País em transformar o trabalho e o capital investido 
em riqueza está em nível médio/baixo em comparação aos demais países avaliados”, explica o professor Carlos Arruda, coordenador do 
Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, da Fundação Dom Cabral.

A situação do Brasil, segundo ele, já é vista como crítica há alguns anos, não apenas pela baixa produtividade apresentada como também 
pelo baixo crescimento produtivo. “Se compararmos esse mesmo indicador de produtividade geral de um ano para outro, veremos que o 
Brasil se situa no penúltimo lugar da lista, com decréscimo de 5,33% de 2014 para 2015”, diz ele sobre os últimos dados estatísticos levanta-
dos pelas entidades. “O fato de o Brasil ter produtividade baixa é preocupante, mas há o agravante de a produtividade não estar crescendo 
da forma desejada e necessária ao País”, completa.

Na entrevista a seguir, Arruda cita mais detalhes sobre a avaliação, fala sobre as interferências da atual situação político-econômica e 
revela os caminhos estratégicos para conquistar mudanças em prol da competitividade global.
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Arruda: Se 
esperarmos 
as questões 
de curto 
prazo serem 
solucionadas 
para planejarmos 
o futuro, 
corremos o sério 
risco de ver os 
outros países em 
posições bem 
mais distantes 
aumentando 
ainda mais o 
gap de hoje

O Papel – Quais são os critérios para avaliação da 
produtividade de um país?

Carlos Arruda, professor e coordenador do 
Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, da 
Fundação Dom Cabral – Essa avaliação correspon-
de a um dos indicadores do Relatório de Competitivi-
dade Internacional, que produzimos anualmente em 
parceria com o IMD. Esses indicadores, que permitem 
a construção de um ranking geral de competitividade, 
somam um conjunto de 360 variáveis agrupadas em 
quatro pilares: performance da economia, eficiência 
do governo, eficiência empresarial e infraestrutura. 
No pilar de eficiência empresarial, um dos blocos 
mais importantes é o de produtividade e eficiência, 
que analisa a produtividade geral de um país. Na prá-
tica, isso significa mensurar a capacidade de gerar 
crescimento de sua renda per capita com o capital in-
vestido, a força de trabalho e os recursos disponíveis. 
O indicador de produtividade geral, portanto, consi-
dera os recursos investidos pelo país e a capacidade 
de gerarem mais riqueza. Nesse indicador o Brasil 
aparece na 52.ª posição entre os 61 países analisados 
em 2015. Outro indicador aponta que o Brasil se situa 
como penúltimo colocado da lista, com decréscimo de 
5,33% de 2014 para 2015. Comparando os extremos, 
podemos notar que a China teve ganho de produti-
vidade de 6,63%. Ao observar o posicionamento do 
Brasil e o quanto está acelerando (ou melhor, desace-
lerando), é fácil notar que, além de não estar em boa 
posição, perde produtividade. Quando avaliamos os 
dados estatísticos referentes apenas à indústria na-
cional, o posicionamento é ainda pior, caindo para a 
56.ª posição.

O Papel – Diante dos critérios adotados no ranking, 
quais são os principais motivos da baixa produtivida-
de brasileira? 

Arruda – Há vários elementos que influenciam 
os resultados nos rankings. Um elemento crítico é o 
baixo investimento empresarial na geração de valor 
agregado na capacidade produtiva brasileira. Quando 
comparamos os investimentos do Brasil em inovação, 
tecnologias e sistemas mais avançados de digitaliza-
ção dos processos produtivos, por exemplo, com os 
de outros países, vemos que são significativamente 
mais baixos. Outro elemento é o humano: a baixa 
qualidade da mão de obra brasileira vem impactando 
muito negativamente o País. Há pouco tempo, o Brasil 
gerou muitas oportunidades de emprego e felizmente 
incluiu um grande número de pessoas no mercado de 
trabalho. Apesar de gerar renda, essas pessoas não 

estavam sendo alocadas em posições de alto valor 
agregado e não geravam ganhos produtivos. Isso 
acarretou um decréscimo, pois se incluíam mais re-
cursos no processo produtivo, mas sem que resultas-
sem em crescimento de valor agregado tão significa-
tivo. Assim, a produtividade tornava-se menor. 

O Papel – A questão dos dissídios salariais tam-
bém impacta a produtividade da indústria brasilei-
ra? Considerando que a qualificação da mão de obra 
não acompanha tais aumentos, isso pode ser con-
siderado um entrave? Qual seria a melhor solução 
para esse gargalo?

Arruda – O Brasil é um país que tem outra neces-
sidade, referente à desigualdade de renda. Se olhar-
mos pela perspectiva da desigualdade de renda, o 
aumento do salário em nível superior ao crescimento 
da produtividade é instrumento de redução da desi-
gualdade, fato necessário e positivo para a sociedade 
e para a economia brasileira. Ocorre, porém, que só 
associando aumentos sem melhora da qualificação 
de mão de obra nem da produtividade, aumenta-se a 
pressão sobre a perda de produtividade, sem dúvida. 
Não podemos olhar para produtividade sem conside-
rar as vantagens que esses aumentos salariais geram 
para a redução da desigualdade, mas, do ponto de 
vista da produtividade, olharíamos esses aumentos 
de salário em relação à melhora da qualidade da mão 
de obra – isso, sim, poderia gerar perda de produti-
vidade. A qualificação da mão de obra reverteria lá 
na frente, pois estaríamos gerando renda para as fa-
mílias e melhorando a qualidade da mão de obra. O 
fator negativo, portanto, é a ausência de melhoria da 
mão de obra.

O Papel – A quais consequências a baixa produti-
vidade da indústria brasileira leva? O que acarreta às 
empresas e à sociedade como um todo?

Arruda – Sob o olhar da competitividade, a produ-
tividade é o principal fator para a eficiência empresa-
rial. Associada a vários outros indicadores, determina 
a capacidade de competir da indústria brasileira. Se 
considerarmos a produtividade como um dos princi-
pais fatores da eficiência empresarial e pensarmos 
que vem associada a alta carga tributária, baixa 
qualidade da infraestrutura e outras deficiências do 
País, podemos concluir que todo esse conjunto torna 
o Brasil um país menos competitivo. O fato de ter-
mos essa variável defasada, aliada a outras variá-
veis ruins, gera uma performance competitiva baixa 
e, como consequência, leva à perda de posições na 
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competição internacional. Em longo prazo, 
impacta em baixo crescimento da economia, 
em maior desigualdade e piores condições 
de vida para a população. Apesar de conti-
nuar sendo um país atraente para investi-
mentos, pelo tamanho do mercado e pelas 
oportunidades que ainda é capaz de gerar, 
uma maior competitividade poderia reverter 
crises econômicas com mais facilidade e ge-
rar perspectivas de crescimento futuro com 
maior possibilidade, por exemplo. Produtivi-
dade é o meio para chegarmos aos ganhos 
de competitividade como fim. 

O Papel – Quais exemplos internacionais 
poderiam ser adotados pelo Brasil para bus-
car incrementos na produtividade?

Arruda – Hoje, o principal benchmarking 
para o Brasil deveria ser a Coreia. Trata-se 
de um país muito menor do que o Brasil, mas 
que vem de uma base muito pior. Na década 
de 1960, enquanto o Brasil já era um país de 
renda média, a Coreia ainda tinha condições 
de país subdesenvolvido, mas optou pelo in-
vestimento na qualificação de mão de obra 
e no desenvolvimento de empresas produ-
tivas. Como resultado, vem apresentando 
um avanço espetacular, ainda não visto pelo 
Brasil. Mais recentemente, também temos o 
bom exemplo da China, que associou seu po-
tencial de tamanho ao esforço de melhoria 
da produtividade e qualificação da mão de 
obra, além de investimentos em inovação e 
tecnologia. Esses dois países foram capazes 
dos saltos que podemos conferir nos rankin-
gs. Ambos têm em comum a escolha pelo 
desenvolvimento de sua base competitiva 
a partir de seus recursos humanos. Partindo 
para exemplos na América Latina, eu desta-
caria o esforço que a Colômbia vem fazendo 
em prol da simplificação de seu ambiente 
regulatório e da melhoria de seu ambiente 
institucional em busca de oportunidades de 
diferenciação competitiva. Ainda está longe 
de ser um país referência, como já são a Co-
reia e a China, mas está na direção correta, 
investindo significativamente na formação 
de mão de obra e criando mecanismos para 
incentivar as empresas a investir em diferen-
ciais competitivos. 

O Papel – O atual cenário econômico e 
político dificulta a aplicação prática de mu-
danças benéficas ao aumento de produtivi-
dade brasileira? De que forma o contexto 
atual impacta a produtividade do País?

Arruda – De fato, o emergencial tende 
a se sobrepor ao diferencial. Grandes em-
presas que são referência para o País têm 
necessidade de focar no curto prazo para re-
duzir o endividamento e aumentar o poten-
cial de margem, o que acaba comprometen-
do o longo prazo. Em paralelo, a agenda de 
governo como incentivador do ambiente de 
negócios é muito ocupada pelo curto prazo 
para incluir discussões pertinentes à Indús-
tria 4.0, por exemplo. Pelas questões críticas 
de instabilidade econômica e de ajuste polí-
tico, falta tempo para lidar com esses temas 
de longo prazo. As lideranças empresariais e 
públicas, contudo, têm de pensar em preser-
var algum tempo de suas agendas e alguns 
recursos de seus orçamentos para construir 
essa agenda futura. Se esperarmos as ques-
tões de curto prazo serem solucionadas para 
planejarmos o futuro, corremos o sério risco 
de ver os outros países em posições bem 
mais distantes aumentando ainda mais o 
gap de hoje.

O Papel – O senhor acredita que há seg-
mentos industriais mais engajados no de-
sempenho de sua própria produtividade? 

Arruda – Sim. Os setores expostos ao 
mercado internacional, incluindo o de celu-
lose e papel, têm essa agenda de longo pra-
zo como prioritária, justamente por terem 
a consciência de estarem competindo com 
players globais. Os clientes também exigem 
esse tipo de atitude. Temos, portanto, em-
presas de diversos setores que não descui-
daram dessa agenda e seguem investindo 
em pessoas, inovação e demais frentes es-
tratégicas. O nosso desafio como país é que 
isso se multiplique. Há setores orientados 
pelo mercado doméstico que estão paralisa-
dos, a exemplo da cadeia do automóvel e da 
construção civil. São muito importantes para 
a economia brasileira, mas vêm enfrentando 
dificuldade em avançar nesse planejamento 
na mesma velocidade que os demais.   n


