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Produtividade do trabalho está estagnada desde 1980 , diz estudo  
 
Por Sergio Lamucci  
A produtividade do trabalho no Brasil mostra estagnação desde 1980, sendo o principal 
fator a explicar o baixo crescimento da renda per capita no período, de acordo com estudo 
do Credit Suisse. A diferença entre o rendimento per capita do país e o das economias 
desenvolvidas aumentou, ao mesmo tempo em que o de outros emergentes se aproximou 
do brasileiro.  
 
Em 1980, a renda por habitante no Brasil equivalia a 36,5% da americana; em 2016, o 
percentual foi de apenas 26,2%. O rendimento per capita da Colômbia, que correspondia a 
64% do brasileiro em 1980, quase alcançou a paridade no ano passado. 
 

 
 
O relatório do Credit Suisse diz que a alta da taxa de emprego explica toda a alta do 
rendimento por habitante registrada entre 1981 e 2016, de 0,7% ao ano. Enquanto a 
produtividade do trabalho teve variação zero no período, o número de pessoas 
empregadas no total da população cresceu a uma média de 0,7% ao ano. A renda per 
capita pode ser decomposta em produtividade do trabalho e taxa de emprego, como 
explica o banco.  
 
Daqui para frente, o comportamento da produtividade vai ser ainda mais decisivo para a 
evolução do rendimento per capita, segundo o economista Leonardo Fonseca, do Credit 
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Suisse. O ponto é que a taxa de emprego não deverá ter expansão das mais significativas 
nas próximas décadas, uma vez que ela já é elevada em relação a outros países 
emergentes ou desenvolvidos, aponta o estudo. No Brasil, o percentual de pessoas 
empregadas em relação à população total, que era de 37,6% em 1950, ficou em 52% em 
2016, a 18ª maior numa lista de 98 países analisados.  
 
Nesse quadro, "a contribuição da taxa de emprego para o crescimento da renda per capita 
dificilmente continuará expressiva nos próximos anos, apesar da recuperação econômica 
cíclica esperada para os próximos trimestres, que tende a gerar mais vagas de trabalho e, 
consequentemente, elevar o percentual de pessoas empregadas", diz o relatório. "Os 
resultados sugerem que o crescimento da renda per capita no Brasil será ainda mais 
dependente da dinâmica da produtividade nos próximos anos."  
 
Segundo o Credit Suisse, a produtividade do trabalho pode ser representada "por uma 
função de produção" que considera os seguintes fatores: o estoque de capital por 
trabalhador, o capital humano e a chamada produtividade total dos fatores (PTF, que mede 
a eficiência com que trabalho e capital se transformam em produção). O estudo mostra 
que a estagnação da produtividade do trabalho a partir da década de 80 se deveu à 
contribuição negativa da PTF no período  os outros dois fatores tiveram alta no período.  
 
"Essa baixa eficiência da economia do Brasil fez com que diversos países superassem o 
nível de renda per capita do país nas últimas décadas", afirma o Credit Suisse. Em 1980, 
por exemplo, o Chile tinha renda per capita de US$ 8,3 mil, inferior aos US$ 11,5 mil do 
Brasil; no ano passado, enquanto a chilena ficou em US$ 24,1 mil, a brasileira foi de US$ 
14,6 mil. Os números são da Conference Board, em dólares de 2015 e ajustados pelo 
critério de paridade do poder de compra (PPP, na sigla em inglês) de 2011.  
 
A produtividade do trabalho mantevese estagnada entre 1981 e 2016, mas o indicador 
teve comportamento distinto ao longo de todo esse período. Entre 2011 e 2016, por 
exemplo, ela recuou 1,1% ao ano. "É um comportamento que se assemelha ao da década 
de 80", diz Fonseca, referindo à queda de 2% ao ano registrada entre 1981 e 1990. Entre 
1991 e 2000, a produtividade do trabalho cresceu 1,6%, um pouco acima do 1,2% da 
década seguinte.  
 
Segundo o Credit Suisse, houve influência aí de medidas tomadas no governo Lula (2003-
2010), como a lei do crédito consignado, o regime de patrimônio de afetação para 
incorporação imobiliária (medida que separa o patrimônio do empreendimento do da 
construtora ou incorporadora), a lei de falências, a portabilidade do crédito e a nova Lei 
das Sociedades Anônimas.  
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"Boa parte dessas medidas estimulou o mercado de crédito no Brasil", diz o relatório, 
lembrando que elas contribuíram para elevar empréstimos e financiamentos como 
proporção do PIB.  
 
Avanços registrados no governo Fernando Henrique Cardoso (19952002), como a lei de 
responsabilidade fiscal e o regime de metas de inflação, também contribuíram para 
aumentar a eficiência na economia, avalia Fonseca.  
 
Para ele, é fundamental que o Brasil retome a agenda de reformas para impulsionar a 
produtividade e o país voltar a crescer com mais força. O abandono dessa agenda no 
governo Dilma Rousseff ajuda a explicar o mau desempenho a partir de 2011, segundo 
especialistas.  
 
Na visão do Credit Suisse, o país precisa enfrentar distorções como a elevada participação 
do crédito subsidiado (como os empréstimos do BNDES) no mercado, o sistema tributário 
complexo, a carga tributária elevada e baixa eficiência do setor público e a baixa corrente 
de comércio (a soma de exportações e importações).  
 
"O maior crescimento do PIB requer reformas microeconômicas", resume o relatório do 
Credit Suisse.  
 
Fonseca observa que, mesmo que a produtividade do trabalho volte aos níveis observados 
entre 1991 e 2010, a economia brasileira cresceria 2,6% ao ano de modo sustentável, 
levando em conta uma alta anual de 0,5% da taxa de emprego de 0,7% do crescimento 
populacional.  
 
Sem novas reformas, a produtividade terá dificuldades para se recuperar, e a renda per 
capita do Brasil corre o risco de continuar a perder terreno para a dos países 
desenvolvidos e de ser ultrapassada por outros emergentes. 
 
 
 

Atividade na indústria cai em janeiro, aponta Fiesp   
 
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista caiu 0,7% em janeiro, ante 
dezembro, feito o ajuste sazonal, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp).  
 
Em dezembro, o INA subiu 3,6%. Em 12 meses, a queda acumulada é de 8,3%. Apesar do 
recuo da atividade, as expectativas do setor melhoraram em fevereiro.  
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Todos os indicadores de conjuntura que compõem o INA caíram em janeiro, a variável 
total de vendas reais (1,3%) foi a que exerceu maior influência na formação do resultado 
negativo do INA no primeiro mês do ano.  
 
As horas trabalhadas na produção e a utilização da capacidade instalada recuaram 0,8% e 
0,3 ponto percentual (para 75,4%), respectivamente, ante dezembro. 
 
"Temos uma tendência de lenta recuperação para o primeiro semestre, com essa melhora 
sendo acentuada a partir do segundo semestre", afirma, em nota, Paulo Francini, diretor 
do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp.  
 
Ele estima crescimento de 1,2% na atividade industrial paulista em 2017. Em 18 setores, 
11 apresentaram variação positiva e 7 negativa.  
 
A pesquisa mensal Sensor registrou seu primeiro sinal positivo em três anos. O 
levantamento mede expectativas quanto a atividade, emprego e condições de mercado.  
 
Em fevereiro, esse indicador ficou em 50,6 pontos, ante 49 em janeiro, com ajuste sazonal. 
"O resultado acima da casa dos 50 pontos é o primeiro apresentado depois de uma 
sequência de três anos no patamar inferior a esse dado", diz a Fiesp em nota. 
 
 
 

Governo tenta reduzir resistências à terceirização  
 
Por Raphael Di Cunto  
Na tentativa de diminuir as resistências ao projeto que regulamenta os contratos de 
terceirização de mão de obra, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEMRJ), pretende articular a inclusão de garantias defendidas por centrais sindicais no 
texto de 1998 que está pronto para ser votado direto no plenário depois de entidades 
patronais desenterrarem a proposta.  
 
O modelo como as salvaguardas serão incluídas no texto não está claro. O projeto, 
encaminhado pelo expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1998 para tratar 
de trabalho temporário, foi alterado por deputados em 2000 e por senadores em 2002 para 
acrescentar regras gerais de terceirização. 
 
 
Falta apenas uma última análise da Câmara, apenas para decidir qual das duas versões 
prevalecerá, sem a possibilidade de acrescentar nenhum texto novo.  
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Maia, o presidente Michel Temer e o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-
RR), conversaram ao longo do fim de semana sobre a necessidade de aperfeiçoar o texto 
de 1998 para garantir pelo menos parte das garantias exigidas pelas centrais.  
 
O presidente da Câmara se reuniu ontem com representantes dos trabalhadores para 
propor um diálogo nesse sentido.  
 
Não ficou claro, porém, como ocorrerão as mudanças. As centrais querem retomar a 
discussão no Senado, onde está parado desde 2015 um texto aprovado pelos deputados 
com regras para permitir a terceirização, como a proibição de contratar celetistas como 
pessoa jurídica nos meses seguintes à sanção da lei e recolhimento antecipado de tributos 
trabalhistas, entre outras.  
 
De acordo com o secretáriogeral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, a 
ideia é garantir que os terceirizados terão os mesmos direitos referentes à alimentação e 
transporte dos contratados diretos e que as empresas contratantes terão responsabilidade 
solidária (poderão ser acionadas a qualquer momento, diferente de responsabilidade 
subsidiária, em que só respondem na Justiça quando esgotadas as tentativas de usar os 
bens da contratada).  
 
Antônio Neto, presidente da CSB, disse que as centrais concordaram que é preferível 
avançar no texto que está no Senado do que votar a proposta em análise na Câmara.  
 
"O presidente Rodrigo Maia afirmou que é completamente favorável à terceirização, mas 
que gostaria de preservar parte das garantias negociadas pela própria Câmara em 2015 e 
que tentará mesclar os dois textos", afirmou.  
 
Maia, contudo, disse que não aguardará uma nova deliberação do Senado para pautar o 
projeto de 1998. Ele afirmou que pretende votar a proposta na Câmara e "ver o que 
consegue de acordo" no texto.  
 
O relator na Casa, deputado Laércio Oliveira (SDSE), adotou o texto dos senadores para o 
projeto, que deixa de fora parte das exigências das centrais, como a responsabilidade 
solidária e a proibição de terceirizar serviços referentes à mesma atividade da contratante.  
 
As centrais voltarão a se reunir hoje com o presidente da Câmara, que ouvirá também os 
protestos da oposição pela manhã. "A Câmara já votou um projeto sobre terceirização em 
2015. É um grave erro político resgatar esse projeto das profundezas do Senado agora", 
disse o deputado Orlando Silva (PCdoBSP). 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 07/03/2017) 
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FGTS não incide sobre a distribuição de PLR 
 
O TRT de Brasília afastou uma autuação da Delegacia  Regional do Trabalho contra uma cooperativa 
que havia pago bônus de produtividade aos funcionár ios sem recolher contribuições 
 
São Paulo - O pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos 
empregados não sofre incidência do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
Esse foi o entendimento da Justiça de Brasília ao anular autuação feita pela Delegacia 
Regional do Trabalho. 

Segundo o especialista em Relações do Trabalho e sócio do Scalzilli Advogados, Marcelo 
Scalzilli, a lei define que o PLR não é uma verba remuneratória como o salário, e que 
portanto, não poderia ser tributado como se fosse. 

"Houve um oportunismo da delegacia ao autuar a companhia para aumentar a 
arrecadação ", afirma. Para Scalzilli, o mais importante da decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região (TRT-10) foi dissuadir outros órgãos de realizarem autuações 
infundadas como esta. 

"Um juízo como esse protege as empresas", avalia o advogado. "Não se tem notícias de 
outras autuações nesse sentido, então o fato dessa primeira já ter sido invalidada na 
Justiça garante uma segurança jurídica maior. 

O processo chegou ao TRT após recurso de uma cooperativa contra decisão da 17ª Vara 
do Trabalho de Brasília, que havia mantido a validade da autuação.  

A relatora do processo na Terceira Turma do TRT de Brasília, desembargadora Márcia 
Mazoni Cúrcio Ribeiro, apontou que, ao contrário do assinalado na instância anterior, o 
auto de infração da Delegacia Regional do Trabalho não considerou a natureza do PLR, 
que é indenizatória e não salarial, tanto para empresas quanto para cooperativas.  

"A consequência que ressai é o acolhimento da pretensão do autor para reconhecer a sua 
nulidade", concluiu a relatora. 

A delegacia defendeu que o PLR, nesse caso, era na verdade uma gratificação de 
produtividade, um tipo de verba de caráter salarial, já que cooperativas possuem 
regramento próprio e não objetivam o lucro necessariamente.  
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Já a cooperativa argumentou que o PLR foi negociado com o sindicato, observando o 
disposto na Lei 10.101/2000, responsável pela regulamentação dessa modalidade de 
verba. 

A relatora Márcia Ribeiro acolheu os argumentos da cooperativa e ainda ressaltou que se 
a autuação fosse mantida haveria um desestímulo ao pagamento de PLR aos 
trabalhadores. "Não se pode desconsiderar que a participação nos lucros e resultados é 
uma grande conquista do trabalhador, aproximando os polos da relação empregatícia, 
capital e trabalho, bem como instrumento de vantagem para o empregador como incentivo 
à produtividade, devendo ser estimulada", apontou a desembargadora em seu voto. 

Acordo coletivo 

Apesar do sinal positivo para as firmas vindo do TRT, o sócio do Rocha, Calderon e 
Advogados Associados, Fabiano Zavanella, acredita que as companhias precisam ter 
cuidado, já que o PLR precisa seguir uma série de requisitos para não ser considerada 
uma verba remuneratória.  

"O PLR tem que ser instituído por um acordo específico com o sindicato. Do contrário, há 
grandes chances dele não ser considerado válido", explica o especialista. 

Para Zavanella, muitas negociações sindicais acabam equivocadamente estabelecendo 
um PLR com um valor anual fixo, o que descaracteriza a verba. 

"O PLR é uma divisão dos lucros obtidos pela empresa de acordo com a produtividade de 
cada funcionário. Quando se fixa um valor, a verba perde sua validade diante da Justiça", 
destaca. 

Em casos assim, o especialista defende que não seria de todo absurda a autuação para 
cobrança de FGTS, uma vez que o pagamento deixou de ser um PLR aos olhos da lei. 

É por isso que na avaliação do advogado, é preciso ter muita maturidade na hora de 
negociar um PLR. "É uma medida integrativa.  

Quando bem feita, cria um círculo virtuoso que ajuda no crescimento da empresa. Nós 
percebemos que aumenta o grau de comprometimento do empregado que trabalha nesse 
modelo." 

Ricardo Bomfim 

 
 
(Fonte: DCI dia 07/03/2017) 



 

8 

 
 

 
 
 

Temer coloca limites, mas governistas querem mudar reforma 

da Previdência 
 
GUSTAVO URIBE 
 
LAÍS ALEGRETTI 
 
DANIEL CARVALHO 
 
RANIER BRAGON - DE BRASÍLIA 
 
Diante da resistência de integrantes da base do governo em apoiar pontos da reforma da 
Previdência, o presidente Michel Temer decidiu assumir pessoalmente a negociação com 
a Câmara dos Deputados e estabeleceu limites para negociar sua proposta. 

Mas, em jantar com líderes de partidos aliados na noite desta segunda-feira (6), no Palácio 
da Alvorada, ouviu a manifestação de vários deles a favor de mudanças no texto do 
Executivo. 

Os líderes ficaram de reunir suas bancadas para ver os pontos de consenso e as 
divergências, mas alguns adiantaram que deveria haver flexibilização em questões como 
idade mínima de 65 anos — o ponto central da proposta — e no endurecimento das regras 
para aposentadorias rural e de policiais militares, entre outros. 

"O governo quer que a medida seja aprovada da maneira como ela está, mas ele sabe que 
alguns ajustes deverão ser feitos durante o debate ", disse o líder do PSDB, Ricardo Trípoli 
(SP), na saída. 

Os deputados presentes também cobraram do presidente uma estratégia de comunicação 
mais eficiente sobre o tema. 
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O cenário delineado no jantar confirma o diagnóstico aferido pela Folha  em enquête com 
os deputados que compõem a comissão especial da Câmara que analisa o tema.  

Metade da comissão se opõe à idade mínima de 65 anos, e a maioria discorda de outros 
pontos cruciais do projeto. 

Segundo relatos, Temer e o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) ouviram as 
ponderações no jantar e não se manifestaram nem a favor nem contra. 

Os dois falaram antes dos deputados. Temer voltou a pregar a necessidade de reformas e 
deu exemplos de países com regras mais duras do que as que seu governo propõe. 

Meirelles traçou um cenário de otimismo com a recuperação econômica, afirmando 
acreditar que o país chegará ao final do ano com um ritmo de crescimento anual de 2%. 

Nos bastidores, Temer tem dito que não abre mão da idade mínima, entre outros pontos 
de sua proposta. 

Auxiliares presidenciais admitem que o governo, para manter os alicerces principais da 
reforma, poderá aceitar o fim da isenção tributária concedida a entidades filantrópicas e a 
manutenção de tratamento especial para a aposentadoria de policiais. 

A nova fórmula de cálculo proposta para a aposentadoria, que prevê 49 anos de 
contribuição para ter direito ao benefício integral, também é apontada por integrantes da 
equipe política como um ponto em que o governo pode ceder.  

Eventuais mudanças, no entanto, enfrentariam resistência da equipe econômica. 

TRAIÇÕES 

Preocupado com o risco de traições nas votações da reforma, Temer mandou instalar um 
gabinete de monitoramento dos deputados governistas, para antecipar focos de 
insatisfação entre aliados. 

O mesmo procedimento foi adotado na votação do impeachment e da proposta do teto de 
gastos, quando o presidente recebeu pessoalmente parlamentares indecisos ou que 
indicavam postura contra à orientação do Planalto. 



 

11 

No Senado, que analisará a reforma depois da Câmara, o senador oposicionista Paulo 
Paim (PT-RS) coleta assinaturas para criar uma comissão para analisar as contas da 
Previdência.  

Nove governistas já apoiaram o requerimento, incluindo três do PMDB 

A partir desta terça Meirelles e o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, vão se reunir 
separadamente com as bancadas dos partidos na Câmara. 

Depois de um encontro pela manhã no Ministério da Fazenda, o relator da reforma na 
Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), disse que a idade mínima não pode ser retirada "de jeito 
nenhum", mas manteve suas críticas à regra de transição. 

A proposta do governo é que homens com 50 anos de idade ou mais e mulheres com 45 
ou mais possam se aposentar pelas regras atuais se pagarem um pedágio, trabalhando 
50% mais tempo do que o necessário hoje para alcançar a aposentadoria. 

O relator defende uma regra mais proporcional, que considere o tempo que falta para cada 
um se aposentar. 

 

CRONOGRAMA 

 

No jantar no Alvorada, estabeleceu-se ainda o cronograma ideal, para o governo, das três 
votações de maior interesse do Palácio do Planalto no momento. 

Na semana que vem, a ideia é aprovar a regulamentação das terceirizações no país, 
aprovando projeto de 1998 que deve ir direto para a sanção de Temer.  

O assunto interessa diretamente o empresariado, já que hoje há uma vedação a que eles 
terceirizem setores diretamente relacionado ao produto final da empresa. 

Na primeira quinzena de abril, a proposta é aprovar na Câmara a reforma trabalhista. Na 
segunda quinzena, a da Previdência.  

 
 
(Fonte: Folha de SP dia 07/03/2017)  


