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32,1% das empresas da indústria de transformação não 

aumentaram sua produtividade nos últimos 5 anos. 

���� Na indústria da construção este percentual sobe para 
46,9%. 
 

25% das empresas da indústria de transformação não fazem 

avaliação quantitativa da sua produtividade. 

���� Na indústria da construção este resultado é ainda 
pior: 37,5%. 
 

26,9% das empresas da indústria de transformação 

consideram-se menos produtivas do que suas concorrentes 
internacionais. 

 

18,8% das empresas da indústria de construção 

consideram-se menos produtivas do que suas concorrentes 
nacionais. 

 

52,6% das empresas da indústria de transformação 

afirmam que a qualidade da mão de obra foi o fator que mais 
afetou negativamente a produtividade nos últimos 5 anos. 

���� Na indústria da construção este percentual sobe para 
59,4%. 
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Há duas vias pelas quais uma economia pode crescer. A primeira consiste em 

aumentar a quantidade de recursos (capital e trabalho) empregados na produção. A 

segunda se dá via aumento da produtividade dos recursos já empregados. Sem 

dúvidas, a primeira é mais fácil, uma vez que não exige aprimoramento dos 

processos produtivos, aumento da qualificação dos trabalhadores e nem mesmo o 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Não por acaso, e com o auxílio da conjuntura econômica vigente no País e no 

Estado na última década – quando a taxa de desemprego era elevada, de modo que 

havia espaço para crescer através do aumento da quantidade de pessoas 

empregadas –, a primeira via de crescimento foi o caminho trilhado para promover a 

expansão econômica do Brasil e do Rio Grande do Sul. 

Contudo, há um limite para esta estratégia, colocado na forma da atual baixa 

taxa de desemprego, que denota que a oferta de mão de obra já não é mais 

abundante. Este recurso tem se tornado cada vez mais escasso e caro. A taxa de 

desemprego no Brasil foi registrada em 4,6% em novembro de 2013, estando em 

nível bastante inferior ao estimado pelo Banco Central como sendo a taxa natural de 

desemprego (aquela que não causa desequilíbrios, como, por exemplo, a elevação 

dos preços) para o País: 7,5%. Na região metropolitana de Porto Alegre, a taxa de 

desemprego é ainda mais baixa: 2,6%. O fraco crescimento observado no Brasil 

mais recentemente é, em parte, reflexo deste esgotamento. 

Desta forma, para que possamos retomar o ritmo de crescimento antes 

observado, será fundamental que seja elevada a produtividade da economia. Um 

dos aspectos que mais tem chamado a atenção recentemente é a baixa 

produtividade do trabalho no Brasil. Comparações internacionais mostram que esta 

é preocupantemente inferior à de outros países. Por exemplo, de acordo com os 

dados do Conference Board, são necessários 7,1 brasileiros para obter o mesmo 

resultado de um luxemburguês, 5,8 para equiparar o trabalho de um americano e 2,7 

se nos compararmos a um sul coreano. Mesmo quando nos colocamos lado a lado 

com países cuja economia apresenta maior semelhança com a brasileira, ainda nos 

encontramos em grande desvantagem: são necessários 1,9 brasileiros para 
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desempenhar o mesmo trabalho de um argentino e 1,6 para um mexicano ou um 

chileno. 

Embora estes números chamem a atenção, é preciso enfatizar que não são 

apenas os elementos relacionados ao mercado de trabalho os causadores da baixa 

produtividade aqui observada. Aspectos institucionais, a qualidade da infraestrutura 

e os modelos de gestão utilizados pelas empresas também são partes relevantes 

deste problema. 

Desta forma, com vistas a aprofundar este importante debate, a FIERGS, em 

parceria com a CNI, realizou em setembro de 2013 a Sondagem Especial: 

Produtividade, objetivando um mapeamento da situação das indústrias de 

transformação e de construção do Rio Grande do Sul em relação a este tema. Os 

resultados aqui apresentados revelam a gravidade da situação atual e apontam 

alguns dos caminhos a serem percorridos para vencer este grande desafio. 

 

���� Parcela significativa das empresas não 

acompanha seu desempenho de produtividade 

Um dos exercícios mais relevantes para uma empresa saber se está 

evoluindo ao longo do tempo é o acompanhamento sistemático dos seus resultados. 

A quantificação do desempenho se mostra fundamental, uma vez que permite 

mensurar a eficiência das decisões estratégicas adotadas. 

Os resultados da pesquisa mostraram que há uma parcela significativa de 

empresas da indústria de transformação que não tem o costume de avaliar a 

produtividade de suas empresas por meio de indicadores quantitativos: 25%, ou 

seja, uma em cada quatro. 

Na indústria da construção os resultados são ainda piores: 37,5% das 

empresas não fazem este acompanhamento. Posto de outra forma, isto significa que 

cerca de uma em cada três empresas não sabem, de forma precisa e quantificada, 

se sua produtividade aumenta, diminui ou se mantém estável ao longo do tempo. 
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Percentual de empresas que não costuma avaliar sua produtividade por meio 

de indicadores quantitativos – Rio Grande do Sul 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Produtividade. 

 

���� Nem todos conseguiram aumentar sua 

produtividade nos últimos 5 anos 

A pesquisa mostrou que, na indústria de transformação, 61,5% das empresas 

conseguiram aumentar sua produtividade ao longo dos últimos 5 anos. Destaca-se 

que em apenas em 5,8% a produtividade cresceu muito. 

Evolução da produtividade nos últimos 5 anos – RS 
(% de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Produtividade. 
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Embora estes dois grupos representem mais da metade deste setor no Rio 

Grande do Sul, destaca-se que em um terço das empresas a produtividade ou ficou 

inalterada ou apresentou queda. Certamente esta não é uma proporção a ser 

desprezada e evidencia claramente o delicado momento pelo qual o setor passa. 

Na indústria da construção, menos da metade das empresas conseguiu 

aumentar sua produtividade (apenas 40,6% do total). Em 28,1% destas, a mesma 

apresentou queda e em 18,8% ficou inalterada.  

 

���� A baixa produtividade das indústrias de 

transformação retira sua competitividade externa 

A pesquisa também avaliou como cada empresa da indústria de 

transformação gaúcha se compara a suas concorrentes nacionais e estrangeiras no 

que tange à produtividade. 

Quanto confrontadas com as suas concorrentes nacionais, observa-se que 

quase metade (49,4%) se considera similar às mesmas neste quesito. Este é um 

resultado esperado, uma vez que boa parte dos gargalos que retiram a 

competitividade das empresas gaúchas – como a falta de qualificação de mão de 

obra, a precária infraestrutura de transporte, entre outros – também afeta as demais 

situadas em território nacional. Estes pontos serão detalhados mais à frente. Ainda, 

cabe ressaltar que 18,6% se consideram mais produtivas em relação às suas 

concorrentes nacionais. 

No que se refere à comparação com seus concorrentes estrangeiros, o 

cenário é bem diferente. Mais de 25% das empresas se consideram menos 

produtivas do que as empresas concorrentes situadas em outros países. Como a 

produtividade é o braço mais importante da competitividade, este cenário é 

preocupante e pode explicar a perda de fatias de mercado exterior. 
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INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO – RS 

Comparativo da produtividade com 
empresas concorrentes nacionais 

Comparativo da produtividade com 
empresas concorrentes estrangeiras 

  
Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Produtividade. 

 

���� A baixa produtividade no setor de construção 

pesa sobre sua competitividade nacional 

Para as indústrias da construção civil, a pesquisa fez um comparativo de 

produtividade com a suas concorrentes locais e nacionais. No primeiro caso, os 

resultados mostraram que as empresas gaúchas consideram sua produtividade 

similar (34,4%) ou maior (25%) em relação a suas concorrentes gaúchas. 

 

INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO – RS 

Comparativo da produtividade com 
empresas concorrentes locais 

Comparativo da produtividade com 
empresas concorrentes nacionais 

  
Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Produtividade. 
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Por outro lado, quando comparadas às empresas brasileiras em geral, o 

cenário é menos confortável. Embora a maior parte das indústrias de construção do 

Rio Grande do Sul considere ter produtividade similar (37,5%), há uma parcela 

significativa cuja avaliação denota menor produtividade (18,8%) em relação aos 

seus pares nacionais. 

 

���� Qualidade da mão de obra e infraestrutura são 

os fatores que mais pesam negativamente 

Entre os fatores que afetaram negativamente a produtividade da empresa nos 

últimos cinco anos há três que se destacam. O primeiro deles é a qualidade da mão 

de obra, um problema de longa data e de difícil solução. Melhoras neste sentido 

dependem, inclusive, de aprimoramento no sistema de educação brasileiro, 

principalmente no ciclo básico. 

 

Fatores que afetaram negativamente a produtividade nos últimos 5 anos – RS 
(% de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial: Produtividade. O respondente pode escolher 

mais da uma opção 
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Outro fator com forte peso negativo para a produtividade no Rio Grande do 

Sul se relaciona à infraestrutura de transporte. Aliás, esse é um entrave enfrentado 

por diversos estados brasileiros, mas aqui a questão logística é ainda mais delicada 

dada à distância em que o Estado se encontra dos principais centros de distribuição. 

O terceiro diz respeito aos serviços de telecomunicações, cuja baixa qualidade afeta, 

sobretudo, a construção civil. 

Ainda que as empresas brasileiras e gaúchas percam muito da sua 

produtividade fora dos portões de fábrica, reconhecem a necessidade de melhora na 

qualidade e atualização dos equipamentos e os métodos de gestão utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sondagem Especial sobre Produtividade foi realizada em setembro de 2013. Na indústria de 

transformação, contou com 156 respondentes e, na indústria da construção, com 32. 

NOTA 

A Sondagem industrial é elaborada pela unidade de Política Econômica da CNI em conjunto com as 

Federações de Indústria de 23 estados do Brasil (no caso do RS – Unidade de Estudos Econômicos - 

FIERGS), embora sejam consultadas empresas de todo o território nacional. As informações 

solicitadas são de natureza qualitativa e resultam do levantamento direto com base em questionário 

próprio.  


