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1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, tem havido um crescente reconhecimento de que a 
retomada do ciclo de crescimento e inclusão que marcou a economia brasileira ao 
longo da década de 2000 requer a elevação de seus níveis de produtividade. Com 
efeito, Cavalcante e De Negri (2014) demonstram que algo entre 30% e 50% do 
crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita no período entre 2000 e 2011 
pode ser creditado ao aumento das taxas de ocupação e participação no mercado 
de trabalho. Isto explica por que este indicador se descola da produtividade do 
trabalho quando suas trajetórias são reveladas graficamente e os leva a argumentar 
que a preservação das maiores taxas de crescimento do PIB per capita somente pode 
ser alcançada se houver crescimento representativo da produtividade do trabalho ao 
longo dos próximos anos, uma vez que – de acordo com as projeções demográficas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – não se esperam índices 
elevados de crescimento das taxas de participação e ocupação no futuro próximo.

Ao lado desse reconhecimento, entretanto, há recorrentes evidências de redu-
zidos níveis de crescimento da produtividade no Brasil nos últimos anos. De acordo 
com dados sistematizados por Cavalcante e De Negri (2014), a produtividade do 
trabalho manteve, nas décadas de 1990 e 2000, uma trajetória de crescimento 
estável, porém reduzido. Ainda que os diferentes métodos utilizados para ajustar 
as séries de pessoal ocupado (PO) possam levar a resultados um pouco diferentes, 
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a ordem de grandeza da taxa de crescimento da produtividade do trabalho medida 
com base no valor agregado no Brasil é de 1%, ao longo das duas últimas décadas.

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e em inovação 
são, indiscutivelmente, fatores correlacionados com a produtividade do trabalho 
e podem contribuir para sua melhoria no futuro. Dessa forma, a análise da relação 
entre investimentos em P&D, inovação e produtividade na economia brasileira no 
período recente pode subsidiar a eventual focalização das políticas em segmentos 
em que a produtividade é mais sensível aos esforços de inovação nas empresas. Esses 
esforços envolvem não apenas as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
mas também aspectos como a aquisição de máquinas e equipamentos, por exemplo.

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre investimentos em P&D, 
inovação e produtividade do trabalho na indústria brasileira entre 2000 e 2008. 
O artigo é formado por mais quatro seções além desta introdução. Na seção 2, 
apresenta-se uma breve revisão bibliográfica sobre o tema. Essa revisão serve para 
a definição, na terceira seção, dos procedimentos metodológicos usados no tra-
balho. Na quarta seção, apresentam-se os resultados obtidos com a aplicação da 
metodologia descrita na seção precedente. Finalmente, as principais conclusões 
são destacadas na seção 5.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ainda que a existência de uma relação entre inovação e produtividade seja dificil-
mente contestada, o debate sobre esse tema na prática é complexo por duas razões 
principais. Em primeiro lugar, as dificuldades de mensuração tanto da inovação 
como da produtividade colocam severos obstáculos para a constatação empírica 
da relação entre essas duas variáveis. Em segundo lugar, a mera constatação de 
relação positiva entre essas duas dimensões tem reduzidas implicações práticas para 
a formulação de políticas que visem promover ganhos de produtividade, uma vez 
que os governos têm escassas possibilidades de manejar a inovação, cabendo-lhes, 
na maior parte dos casos, algum controle sobre os esforços empreendidos pelas 
empresas para essa finalidade por meio, por exemplo, de incentivos às atividades 
de P&D ou à aquisição de máquinas e equipamentos mais modernos. Assim, é 
preciso distinguir a relação entre inovação e produtividade da relação entre esforços 
de inovação (por exemplo, P&D) e produtividade. Nesse caso, as implicações não 
são tão evidentes porque os esforços para inovar podem fracassar e não resultar em 
ganhos de produtividade.

Griliches (1979, p. 17) assinala que os trabalhos que discutem a relação 
entre inovação e produtividade segmentam-se, de acordo com o método que 
adotam para explorar essa relação, em dois blocos principais: i) estudos de caso; e 
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ii) estimativas econométricas de funções de produção. Os estudos de caso podem 
capturar dimensões dessa relação dificilmente acessíveis em bases de dados coleta-
das de forma padronizada, mas requerem um tempo maior para sua elaboração e 
são sistematicamente sujeitos a questionamentos quanto às conclusões gerais que 
se podem extrair deles. Os estudos econométricos – que constituem o foco deste 
trabalho –, por sua vez, podem prover conclusões de caráter mais geral, mas, muitas 
vezes, deparam-se com aspectos como causalidade e endogeneidade. Nos termos 
de Griliches (1979, p. 19, tradução livre):

Sérias dificuldades na análise econométrica resultam do fato de que a maioria 
das variáveis de interesse tende a mover-se conjuntamente no tempo e no espaço, 
tornando mais difícil o desembaraço de seus efeitos individuais. Além disso, não é 
fácil estabelecer relações de causalidade. Os próprios investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento são afetados pelo nível de resultado e pelos lucros e produtividade 
passados. Isso exige que se formulem modelos de equações simultâneas e leva a 
técnicas de estimação muito mais complexas.1

De uma forma geral, os trabalhos que examinam econometricamente as 
relações entre inovação e produtividade e entre P&D e produtividade remetem 
ao artigo originalmente publicado por Griliches (1979), um survey no qual o 
autor discute a contribuição parcial das atividades de P&D para o crescimento 
da produtividade mantendo constantes os demais insumos (capital e trabalho). 
Trata-se, assim, de uma abordagem que Conte e Vivarelli (2005) denominam 
de “função de produção de conhecimento” e que parte da premissa de que os 
insumos de inovação (por exemplo, P&D) determinam os resultados do processo 
de inovação (inovações de produto e processo, por exemplo) que, por sua vez, 
influenciam a produtividade. Essencialmente, em um modelo dessa natureza, 
constrói-se uma função de produção na qual um dos insumos é o estoque de 
conhecimento técnico. Genericamente, Y = f X , C , u( ) , onde Y é uma medida 
de produto, X é um vetor de insumos (tipicamente capital e trabalho), C é uma 
medida do estoque de conhecimento técnico e u é um termo de erro. Ortega-Argilés, 
Potters e Vivarelli (2011), por exemplo, trabalham uma especificação diretamente 
obtida de uma função de produção semelhante a uma Cobb-Douglas indicada 
na equação 1.

ln
Y
L

= + ln
K
L

+ ln
C
L

+ ln L( ) + i + i,t (1)

1. Serious difficulties in econometric inference result from the fact that most of the variables of interest tend to move 
together over time and space, making it hard to untangle their separate effects. Moreover, it is not easy to establish 
causality. Research and development investments are themselves affected by the level of output and by past profits 
and productivity, forcing one to formulate simultaneous equations models and to turn towards much more complex 
estimation techniques (Griliches, 1979, p. 19).
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Na equação 1 (estimada para um painel das 532 empresas europeias que 
mais investem em P&D durante seis anos), Y é uma medida de produto como o 
valor agregado, K é uma medida de capital, C é uma medida de conhecimento e L 
é uma medida do pessoal ocupado (ou, mas genericamente, de trabalho). Pode-se 
perceber que o foco da equação 1 é a produtividade do trabalho (Y/L) e que os 
estoques de capital e de conhecimento são divididos pelo pessoal ocupado visan-
do à padronização dos dados e a eliminação dos efeitos relativos ao tamanho da 
empresa. Além disso, o pessoal ocupado é usado como variável de controle (um 
coeficiente λ positivo indica retornos crescente de escala), ηi é um efeito individual 
idiossincrático e νi,t é um termo de erro. O modelo foi estimado usando dummies 
setoriais a dois dígitos e dummies de tempo e os estoques de capital e de conheci-
mento foram calculados usando o método do inventário perpétuo.

No modelo adotado por Ortega-Argilés, Potters e Vivarelli (2011), o estoque 
de conhecimento é calculado com base nos gastos presentes e passados em P&D. 
Um modelo mais geral poderia considerar variáveis adicionais (como os fluxos de 
conhecimento externos dirigidos à empresa) para estimar o estoque de conheci-
mento. Nesse caso, poderiam ser considerados, por exemplo, os gastos em P&D 
externo ou a aquisição de máquinas e equipamentos para a inovação.

Modelos que estimam os coeficientes para uma função de produção que 
incorpora alguma medida do estoque de conhecimento são relativamente simples 
e intuitivos. Além disso, as regressões apresentadas por Ortega-Argilés, Potters e 
Vivarelli (2009; 2011) reafirmam que o estoque de conhecimento tem um im-
pacto positivo e significante na produtividade das empresas e demonstram que 
o coeficiente de elasticidade cresce monotonamente à medida que se passa dos 
setores de menor para os de maior intensidade tecnológica. Os autores argumen-
tam então que “esse resultado sugere que as firmas em setores de alta intensidade 
tecnológica estão muito à frente em termos do impacto de seus investimentos em 
P&D na produtividade, pelo menos no que diz respeito aos maiores investidores 
em P&D europeus” (Ortega-Argilés; Potters; Vivarelli, 2011, p. 817, tradução 
livre).2 Trata-se de uma conclusão que contrasta com a eventual prescrição de se-
tores de baixa intensidade tecnológica como alvos preferenciais dos investimentos 
em P&D. Essa prescrição seria fundamentada na maior escassez de investimentos 
em P&D nos setores de menor intensidade tecnológica (o que, em tese, os levaria 
a exibir retornos maiores). Ao transcenderem as proposições de caráter mais geral 
e indicarem alvos preferenciais, Ortega-Argilés, Potters e Vivarelli (2009; 2011) 
proveem elementos para a formulação de políticas de inovação com ênfase nos 
ganhos de produtividade.

2. This outcome suggests that firms in high-tech sectors are still far ahead in terms of the impact on productivity of 
their R&D investments, at least as regards top European R&D investors (Ortega-Argilés; Potters; Vivarelli,  2011, p. 817).
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Contudo, o modelo adotado por Ortega-Argilés, Potters e Vivarelli (2009; 
2011) tem limitações ao não considerar o viés de seleção e por não levar em 
conta a decisão da empresa em se envolver nas atividades de P&D. Além disso, 
independentemente da forma funcional escolhida para o cálculo do estoque de 
conhecimento, modelos dessa natureza assumem que os esforços de inovação 
convertem-se em inovações de maneira homogênea no conjunto das empresas 
para, então, influenciarem seus níveis de produtividade. Com efeito, esses modelos 
associam os esforços de inovação aos ganhos de produtividade e não capturam de 
que forma esses esforços efetivamente convertem-se (ou não) em inovações antes 
de influenciarem a produtividade das empresas.

Foi esse tipo de limitação que levou Paker e Griliches (1980) a publica-
rem um working paper mais tarde convertido em um capítulo de livro (Paker; 
Griliches, 1984) no qual exploram econometricamente a relação entre esforços 
de P&D e patentes. Trata-se, assim de um ponto de partida para modelos 
estruturais que “explicitamente considera o fato de que não é o esforço para 
a inovação, mas seu resultado, que eleva a produtividade” (Crépon; Duguet; 
Mairesse, 1998, p. 116, tradução livre) e que passaram a empregar os surveys 
de inovação como suas principais fontes de dados.3 Um modelo estrutural 
dessa natureza foi proposto por Crépon, Duguet e Mairesse (1998) e ficou 
conhecido como modelo CDM.

Conforme indicado no trabalho em que foi originalmente publicado, o 
modelo CDM é “um modelo estrutural que explica a produtividade com base no 
resultado da inovação e o resultado da inovação com base no investimento em 
pesquisa” (Crépon; Duguet; Mairesse, 1998, p. 115, tradução livre).4 O modelo 
visa controlar a presença de possíveis vieses de seleção e simultaneidade entre as 
variáveis analisadas.

A figura 1 a seguir mostra esquematicamente a estrutura do modelo CDM.

3. “Explicitly account for the fact that it is not innovation input (R&D) but innovation output that increases productivity” 
(Crépon; Duguet; Mairesse, 1998, p. 116).
4. “A structural model that explains productivity by innovation output, and innovation output by research investment” 
(Crépon; Duguet; Mairesse, 1998, p. 115).
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FIGURA 1
Estrutura do modelo CDM

Participação de mercado
Diversificação  
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desenvolvimento 
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Produtividade 

Intensidade em capital
Qualificação da mão de obra  

Porte (pessoal ocupado)
Efeitos setoriais  

Demand pull
Technology push

 

Fonte: Crépon, Duguet e Mairesse (1998, p. 118).

Assim, o modelo é formado por três relações:

•	 a relação entre as atividades de P&D e seus determinantes;

•	 a relação entre os indicadores de resultado da inovação e as atividades 
de P&D; e

•	 a relação entre a produtividade e os indicadores de resultado da inovação.

Essas três relações, na prática, formam os três estágios descritos a seguir 
(Crépon; Duguet; Mairesse, 1998; Mohnen; Hall, 2013).

Estágio 1: relação entre as atividades de P&D e seus determinantes

Esse estágio é formado por duas equações. A primeira delas avalia a probabi-
lidade da empresa engajar-se em atividades de P&D e na segunda estima-se a 
intensidade dessas atividades:

r1 = 1 r1
* = X 1 1 + 1 > 0 (2)
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r2 = r2
* = X2 2 + 2  se  r1

* > 0

r2 = r2
* = 0 se r1

* 0 
(3)

onde r1  é uma dummy que indica se a empresa faz ou não P&D, r2  é a intensidade 
em P&D (por exemplo, a relação entre gastos em P&D e a receita operacional 
líquida), X1  e X2  são vetores de variáveis explicativas e 1  e 2  são termos de 
erro. No conjunto das variáveis explicativas incluídas em X1  e X2  podem figurar 
aspectos como pessoal ocupado, se a firma exporta, se a firma é de capital nacional, 
a proporção da receita líquida de vendas e os setores com base na Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Estágio 2: relação entre os indicadores de resultado da inovação e as ativi-
dades de P&D

Nesse estágio, relacionam-se os indicadores de resultado da inovação com as atividades 
de P&D estimadas no estágio precedente. Na versão apresentada por Mohnen e Hall 
(2013), esse estágio é formado pelas duas equações indicadas a seguir: 

i1 = 1 i1
* = W1 1 + 1 > 0 (4)

i2 = i2
* = W2 2 + 2  se  i1

* > 0

i2 = i2
* = 0 se i1

* 0 
(5)

onde i1  é uma dummy que indica se a empresa inovou ou não (inovação de pro-
duto para o mercado nacional, por exemplo), i2  é a intensidade de resultado da 
inovação (por exemplo, percentual da receita proveniente de produtos inovadores), 
W1  e W2  (formados, inclusive, por r1

* ou r2
* ) são vetores de variáveis explicativas 

e η1  e η2  são termos de erro.

Estágio 3: relação entre a produtividade e os indicadores de resultado  
da inovação

Nesse estágio, a inovação i (que pode corresponder a i1
* , i2

* , i1  ou i2 ) é usada, ao lado 

de um vetor de variáveis explicativas, como determinante dos níveis de produtividade:

Q
L

= Z µ + i + u (6)

onde Q/L é uma medida de produtividade, Z é um vetor de variáveis explicativas 
e u é um termo de erro.
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Essencialmente, o modelo CDM visa controlar a presença de possíveis vieses 
de seleção e simultaneidade entre as variáveis analisadas. Versões alternativas do 
modelo CMD podem incluir, ao lado dos determinantes da probabilidade de fazer 
atividades de P&D e intensidade de P&D (estágio 1), os determinantes da proba-
bilidade de empreender outros esforços que podem resultar em inovações. Assim, 
pode-se prever, adicionalmente, o bloco 1a (determinantes da probabilidade de 
adquirir máquinas e equipamentos para inovação e magnitude desse investimento). 
Esse bloco é definido de maneira análoga ao bloco 1 e provê variáveis explicativas   
r1

*  e r2
*  adicionais para o bloco 2.

É evidente que o modelo CDM tem o mérito de lidar com o viés de seleção. 
Mas as especificações dos diferentes estágios precisam ser diferentes e na prática a 
escolha das variáveis usadas em cada estágio é feita de maneira ad hoc. Além disso, as 
conclusões extraídas dos trabalhos que adotam o modelo CDM são ainda bastante 
intuitivas e poderiam, em princípio, ser obtidas sem a necessidade do rigor meto-
dológico do modelo. O trecho a seguir, extraído do resumo de trabalho original de 
Crépon, Duguet e Mairesse (1998, p. 115, tradução livre) reafirma essa percepção:

Entretanto, nossos principais resultados são consistentes com muitos fatos estilizados 
da literatura empírica. A probabilidade de uma empresa se engajar em atividades 
de P&D aumenta com o porte, com a participação de mercado e a diversificação e 
com indicadores demand pull e technology push. O esforço de pesquisa (intensidade 
em capital de P&D) de uma empresa que faz atividades de pesquisa aumenta com 
as mesmas variáveis exceto o porte (o capital de P&D é estritamente proporcional 
ao porte). Os resultados de inovação da empresa medidos pelo número de patentes 
ao faturamento com produtos inovadores aumentam com seu esforço de pesquisa 
e com indicadores demand pull e technology push tanto direta como indiretamente 
através de seus esforços de pesquisa. Finalmente, a produtividade da empresa é po-
sitivamente correlacionada com os resultados de inovação, mesmo levando-se em 
conta a qualificação da mão de obra e a intensidade em capital físico.5

Assim, os resultados obtidos com o modelo CDM parecem até agora in-
tuitivos, mas com reduzidas implicações de políticas. Por sua vez, a aplicação de 
métodos mais simples, mas que segmentam os setores de acordo com seus níveis 
de intensidade tecnológica, fornece subsídios para a focalização das políticas de 
P&D e inovação, ainda que esteja sujeita a críticas em virtude de seu cuidado 
reduzido com o viés de seleção.

5. However our main results are consistent with many of the stylized facts of the empirical literature. The probability of 
engaging in research (R&D) for a firm increases with its size (number of employees), its market share and diversification, 
and with the demand pull and technology push indicators. The research effort (R&D capital intensity) of a firm engaged 
in research increases with the same variables, except for size (its research capital being strictly proportional to size). 
The firm innovation output, as measured by patent numbers or innovative sales, rises with its research effort and with 
the demand pull and technology indicators, either directly or indirectly through their effects on research. Finally, firm 
productivity correlates positively with a higher innovation output, even when controlling for the skill composition of 
labor as well as for physical capital intensity (Crépon, Duguet e Mairesse, 1998, p. 115).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho amparam-se largamente 
na revisão bibliográfica apresentada na seção precedente. A análise apoia-se em 
regressões cross-section, com dados relativos a 2008, e em painel, com dados relativos 
às quatro edições da Pesquisa de Inovação (Pintec) na década de 2000.

O primeiro modelo, usando em regressões cross section com dados relativos a 
2008, emprega a seguinte equação para a produtividade do trabalho:

ln
Y
L

= + ln
K
L

+ ln L( ) + ln P&D /L( )+i i

i

i i i i
i

(7)

onde (Yi/Li) é a produtividade do trabalho, (Ki/Li) é uma medida de capital por 
trabalhador, Li é o pessoal ocupado e (P&Di/Li) corresponde aos gastos em P&D 
da empresa por trabalhador. Trata-se de um modelo análogo ao empregado por 
Ortega-Argilés, Potters e Vivarelli (2011). Essa equação é estendida com a inclusão 
de uma variável para captar os investimentos em máquinas e equipamentos, além 
de dummies setoriais e de controle adicionais que consideram o pessoal ocupado 
de terceiro grau, a atividade exportadora e a origem do capital. 

O segundo modelo apoia-se em um conjunto de regressões em painel con-
siderando informações sobre investimentos em P&D e produtividade para dados 
das edições da Pintec referentes aos nãos de 2000, 2003, 2005 e 2008. Trata-se de 
um painel desbalanceado, uma vez que empresas com menos de 500 funcionários 
não estão necessariamente presentes em todas as edições da pesquisa. Assim, para 
ser considerada no modelo, considerou-se que a observação deveria aparecer no 
painel pelo menos em dois momentos do tempo. O modelo estimado emprega a 
seguinte equação para a produtividade do trabalho:

ln
Y
L

= + ln
K
L

+ ln L( ) + ln Estoque P&D /L( )+i ,t i ,t
i ,t

i ,t
i ,t i ,t i ,t

i ,t
(8)

onde (Yi,t/Li,t) é a produtividade do trabalho, (Ki,t/Li,t) é uma medida de capital 
por trabalhador, Li,t é o pessoal ocupado e (estoque P&Di,t/Li,t) é o estoque de P&D 
da empresa por trabalhador. Essa última variável registra uma primeira tentativa, 
dada a série limitada de edições da Pintec, de levar em conta não apenas o investi-
mento presente em P&D, mas também o conhecimento acumulado em decorrência 
dos investimentos realizados no passado. A construção dessa variável é baseada 
na soma dos investimentos em P&D realizados ao longo das quatro edições da 
Pintec e sobre a qual se aplica uma taxa de depreciação convergente com o padrão 
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adotado na literatura.6 Isso significa que, em 2000 (primeiro ano da Pintec), o 
estoque de P&D é exatamente igual ao fluxo de investimento em P&D naquele 
ano. Da mesma forma que no modelo anterior, a equação 8 é estendida com a 
inclusão de dummies setoriais, variáveis de controle adicionais que consideram o 
pessoal ocupado de terceiro grau, a atividade exportadora e a origem do capital. 
As equações foram estimadas em um modelo em painel com efeitos aleatórios.

Embora as equações 7 e 8 permitam identificar a existência ou não de uma relação 
entre investimentos em P&D e produtividade, um aspecto que não foi considerado 
em sua estimação está relacionado ao viés de seleção, uma vez que não se considerou a 
decisão da empresa em se envolver nas atividades de P&D. Para levar esse aspecto em 
consideração, relacionaram-se os investimentos em P&D e a produtividade seguin-
do uma estrutura de equações semelhante à proposta pelo modelo CDM, que visa 
controlar a presença de possíveis vieses de seleção e simultaneidade entre as variáveis 
analisadas, mas considerando uma estrutura com apenas dois blocos de equações. O 
sistema faz a correção para o problema de seletividade por meio da inclusão de um 
bloco de equações de determinantes da probabilidade de fazer atividades de P&D 
e da intensidade de P&D consistente com as equações 2 e 3 mostradas na seção 2. 
Em particular, a equação 2 (que indica se a empresa faz ou não atividade de P&D) é 
utilizada como uma regressão auxiliar para controlar a seletividade das empresas que 
fazem P&D no período considerado na análise. Por sua vez, a equação 3 (que estima 
os gastos em P&D da empresa) inclui a variável inversa de Mills para controle da 
seletividade. Finalmente, as equações 7 e 8 foram reestimadas considerando as variá-
veis calculadas para investimentos em P&D e estoque de investimentos em P&D. 
Conforme se pode observar, empregou-se, neste trabalho, uma versão simplificada do 
modelo CDM, uma vez que o segundo estágio descrito na seção 2 não foi estimado.

Uma novidade nas estimações em relação à literatura disponível para o Brasil 
é que esses modelos foram estimados tanto para a indústria como um todo quanto 
para grupos diferentes de setores de atividade. Dessa forma, os setores de atividade 
econômica foram agregados segundo a classificação de intensidade tecnológica 
utilizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e foram estimados modelos para cada um desses grupos de setores. 

Para a estimação dos modelos acima descritos foram utilizadas informações 
da Pintec e da Pesquisa Industrial Anual (PIA) para os anos de 2000, 2003, 2005 e 
2008, ambas as pesquisas realizadas pelo IBGE. Também foi utiliza a base de dados 
da Relação Anual de Informação Social (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), além das informações públicas oriundas da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
O quadro 1 faz um sumário das variáveis utilizadas nas análises de regressão.

6. As taxas anuais de depreciação do estoque de P&D foram fixadas em 7,5% ao ano para os setores de baixa intensidade 
tecnológica, 10,0% para os setores de média-baixa, 12,5% para os setores de média-alta e 15,0% para os setores de alta.
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QUADRO 1
Síntese das variáveis utilizadas

Variáveis Descrição

Capital por pessoal ocupado 
Razão entre o estoque de capital e o pessoal ocupado. Utilizou-
-se uma atualização do estoque de capital originalmente 
estimado por Silva e Alves (2008)

Investimento em P&D por pessoal ocupado
Razão entre o valor do investimento em P&D da empresa no 
ano e o pessoal ocupado

Pessoal ocupado Pessoal ocupado

Proporção de pessoal ocupado com 3º grau completo Proporção de pessoal ocupado com 3º grau completo

Empresa exportadora Assume valor um se a empresa é uma empresa exportadora

Empresa de capital nacional 
Assume valor 1 se a empresa é uma empresa de capital 
nacional na Pintec

Setor Dummies para setores com base na CNAE

Estoque de conhecimento por pessoal ocupado 
Estoque de P&D, estimado com base na série de gastos em 
P&D da empresa.

Máquinas e equipamentos por pessoal ocupado Despesa com máquinas e equipamentos por pessoal ocupado

Idade da empresa Idade da empresa em anos

Proporção da receita liquida de vendas
Razão da receita líquida de vendas da empresa pela soma da 
receita líquida por CNAE 

Elaboração dos autores.

4 INOVAÇÃO E PRODUTIVIDADE NA INDÚSTRIA BRASILEIRA:  
ANÁLISE DOS RESULTADOS

Uma breve análise das estatísticas descritivas extraídas da Pintec sugere a existência 
de uma relação positiva entre inovação e produtividade do trabalho. Com efeito, 
conforme mostrado na tabela 1, cujo foco é a indústria de transformação e cuja 
fonte é a edição da Pintec referente ao período 2006-2008, as empresas que im-
plementaram algum tipo de inovação têm uma produtividade do trabalho supe-
rior à média (R$ 45,50 mil / trabalhador contra R$ 39,03 mil / trabalhador), ao 
passo que as empresas que não inovaram têm uma produtividade inferior à média  
(R$ 34,93 mil / trabalhador).
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TABELA 1
Produtividade do trabalho da indústria de transformação, 2008 
(R$ mil)

  Número de empresas Prod. trab. (VTI/PO)

Total (indústria de transformação) 98.420 39,03

Inovação de produto ou de processo 37.808 45,50

Inovação de produto 22.749 46,82

Inovação de processo 31.793 42,86

Apenas inovação de produto 6.015 59,45

Apenas inovação de processo 15.059 43,50

Inovação de produto e de processo 16.734 42,29

Não inovadoras 60.612 34,93

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.

Essas estatísticas sugerem, assim, a existência de uma relação positiva entre 
produtividade do trabalho e inovação. A tabela 1 sugere ainda que qualquer tipo de 
inovação (de produto, de processo ou as diferentes combinações dessas modalidades) 
está associado a maiores níveis de produtividade do trabalho. Em particular, as em-
presas que implementaram apenas inovações de produto têm níveis de produtividade 
do trabalho cerca de 30% maiores do que a média da indústria de transformação.

A tabela 2 mostra que os níveis de produtividade são crescentes à medida que 
as empresas inovam para o mercado nacional e para o mercado mundial. Assim, 
a produtividade das empresas que inovam para o mercado mundial corresponde 
a mais do que o dobro da produtividade média do setor. Mesmo as empresas que 
inovam para o mercado nacional já têm níveis de produtividade bastante supe-
riores à média da indústria de transformação (R$ 67,30 mil / trabalhador contra  
R$ 39,03 mil / trabalhador).

TABELA 2
Produtividade do trabalho da indústria de transformação, 2008 
(R$ mil)

  Número de empresas Prod. trab. (VTI/PO)

Total (indústria de transformação) 98.420 39,03

Inova (empresa, mercado nacional ou mundial) 37.808 45,50

Inovação para a empresa 35.435 43,91

Inovação para o mercado nacional 4.420 67,30

Inovação para o mercado mundial 309 96,38

Empresas que não implementaram inovação 60.612 34,93

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.
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A segmentação das empresas de acordo com sua intensidade tecnológica 
revela que, em média, os níveis de produtividade são ascendentes à medida que 
se passa dos setores de baixa para os setores de alta tecnologia. O gráfico 1 apre-
senta a produtividade do trabalho da indústria de transformação por intensidade 
tecnológica. No gráfico, no centro de cada barra indicam-se os valores médios da 
produtividade para os quatro grupos. À esquerda e à direita das barras indicam-se 
os valores médios para as empresas que não inovaram e que inovaram.

GRÁFICO 1
Produtividade do trabalho da indústria de transformação, 2008 (R$ mil) por  
intensidade tecnológica, 2008
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Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.

Conforme se pode observar, a produtividade cresce à medida que se passa 
dos setores de baixa para os setores de alta intensidade tecnológica. Além disso, o 
valor médio da produtividade das empresas que inovaram em cada grupo é sempre 
inferior ao valor médio da produtividade das empresas que não inovaram no grupo 
imediatamente superior.7

O conjunto de estatísticas descritivas apresentadas até aqui efetivamente 
sugere a existência de uma relação entre inovação e produtividade. Essa análise é 
aprofundada nas duas próximas subseções, que mostram as estimativas obtidas a 
partir de regressões cross-section e em painel usando as equações 7 e 8 e enfatizando 

7. Os resultados mostrados no gráfico 1 correspondem à média simples da produtividade das empresas em cada grupo. 
Um cálculo ponderado da produtividade (que resultaria do quociente do VTI e o PO do conjunto das empresas em cada 
grupo) leva a valores um pouco menos intuitivos porque, nesse caso, o setor de média-alta exibe resultados surpreen-
dentemente altos. Acredita-se que isso seja consequência da inclusão, nesse grupo, das empresas de petróleo que, por 
sua intensidade em capital, apresentam níveis elevados de VTI, de pessoal ocupado e de produtividade do trabalho.
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os investimentos em P&D, que são uma variável que as políticas públicas têm mais 
condições de influenciar (por meio de incentivos fiscais, por exemplo), do que a 
inovação. Na subseção 4.1, discutem-se os resultados obtidos sem considerar o 
viés de seleção. Em seguida, esse aspecto é considerado nas estimativas discutidas 
na subseção 4.2.

4.1 P&D e produtividade: estimativas sem controle de viés de seleção

No primeiro modelo, a produtividade foi regredida usando a especificação descrita 
na equação 7 estendida e sem controle para viés de seleção para uma cross-section 
considerando o conjunto da indústria e grupos de acordo com a intensidade tec-
nológica. As estimativas estão mostradas na tabela 3.

TABELA 3
Regressão cross-section para a produtividade do trabalho nas empresas industriais 
brasileiras, 2008

Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal ocupado 0,122*** 0,181*** 0,151*** 0,143*** 0,0631***

Log do investimento em P&D por pessoal ocupado 0,104*** 0,105*** 0,0315 0,108*** 0,211***

Log do pessoal ocupado 0,0554*** 0,0835** 0,0424 0,0426 0,00697

Proporção de pessoal ocupado com 3º grau 
completo

7,45e-05*** 5,06e-05 7,40e-05** 6,14e-05 0,000288*

Empresa exportadora 0,331*** 0,206** 0,345*** 0,393*** 0,144

Empresa de capital nacional -0,410*** -0,439*** -0,365*** -0,455*** -0,181

Constante 2,976*** 2,191*** 2,222*** 2,436*** 3,606***

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

Observações 1.517 409 295 614 199

R2 0,419 0,461 0,447 0,448 0,288

Estatística F 36,98 20,93 17,46 44,39 9,62

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
Obs.: Todas as variáveis explicativas, com exceção das dummies e da proporção de pessoal com terceiro grau, estão em logaritmos.

No modelo estimado para toda a indústria, todos os coeficientes foram po-
sitivos e significativos a 1% de confiança e com os sinais esperados (exceto para a 
maioria das dummies setoriais, que não foram reportadas por razões de espaço). 
O sinal positivo para os coeficientes é consistente com as expectativas e com os 
fatos estilizados sobre a relação entre as variáveis utilizadas e a produtividade do 
trabalho. A relação entre investimentos em P&D e produtividade do trabalho foi 
positiva e significativa no modelo geral e para os setores de baixa, média-alta e alta 
intensidade tecnológica. Nos setores de média-baixa intensidade tecnológica, o 
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coeficiente não foi significativo. Uma possível explicação para isso é o fato de que 
a Petrobras, que é uma das maiores investidoras em P&D na economia brasileira, 
esteja em um setor (“fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis”) classificado como de média-baixa intensidade tecnológica, o 
que pode distorcer os resultados observados para esse grupo.

A magnitude dos coeficientes relativos aos gastos em P&D foi essencialmente 
a mesma para a regressão geral e os setores de baixa e média-alta intensidade tec-
nológica, ao passo que os setores de alta intensidade tecnológica apresentaram um 
coeficiente duas vezes maior para essa variável. Opostamente, nos setores de maior 
intensidade tecnológica, o impacto do estoque de capital sobre a produtividade 
do trabalho é menor do que nos setores de menor intensidade tecnológica. Além 
disso, nos setores de alta intensidade tecnológica, o investimento em P&D tem 
efeitos maiores sobre a produtividade do trabalho do que o estoque de capital físico.

Considerando o papel que a aquisição de máquinas e equipamentos desempenha 
na inovação, uma especificação alternativa inseriu essa variável para capturar o seu 
efeito sobre produtividade do trabalho. A hipótese é que a produtividade do trabalho 
nos setores de menor intensidade tecnológica seria mais sensível a essa variável do 
que aos investimentos em P&D. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 4.

TABELA 4
Regressão cross-section para a produtividade do trabalho nas empresas industriais 
brasileiras incluindo gastos em máquinas e equipamentos, 2008

Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal ocupado 0,139*** 0,242*** 0,151*** 0,154*** 0,0696**

Log do investimento em P&D por pessoal ocupado 0,0801*** 0,0835*** -0,0315 0,0986*** 0,230***

Log do número de pessoal ocupado 0,0685*** 0,0533 0,0726 0,0619* 0,0617

Log gastos em máquinas e equipamentos por 
pessoal ocupado

0,0480*** 0,0567** 0,0539** 0,0335 0,0598

Proporção de pessoal ocupado com 3º grau 
completo

6,35e-05** 9,14e-05 6,40e-05** 3,23e-05 0,000247

Empresa exportadora 0,319*** 0,269** 0,410*** 0,347*** -0,0543

Empresa de capital nacional -0,418*** -0,356*** -0,342*** -0,498*** -0,230

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

Observações 1.116 301 221 446 148

R2 0,435 0,558 0,518 0,430 0,302

Estatística F 27,82 21,01 15,81 27,27 6,62

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
Obs.: Todas as variáveis explicativas, com exceção das dummies e da proporção de pessoal com terceiro grau, estão em logaritmos.
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Novamente, no modelo estimado para toda a indústria, todos os coeficientes 
apresentaram significância estatística a 1% de confiança e possuem o sinal esperado. 
A relação entre gastos em máquinas e equipamentos e produtividade do trabalho 
é positiva e significativa. Na presença dessa variável, o coeficiente estimado para 
investimentos em P&D apresenta uma magnitude menor ao ser comparado com 
o resultado apresentado na tabela 3. A variável relativa aos investimentos em P&D 
apresenta um coeficiente estimado com significância estatística e sinal esperado 
exceto para os setores de média-baixa intensidade tecnológica. Além disso, os 
setores de alta intensidade apresentam um coeficiente com maior magnitude. Por 
sua vez, a variável gastos em máquinas e equipamentos se mostrou estatisticamente 
significativa e com sinal esperado apenas para os setores de baixa e média-baixa 
intensidade tecnológica. Assim, nos setores de média-alta e alta intensidade tecno-
lógica, a produtividade do trabalho não mantém uma correlação com esses gastos. 
No setor de média-baixa intensidade tecnológica, o coeficiente estimado para 
investimentos em P&D não se mostrou com significância estatística na presença 
da variável gastos na aquisição de máquinas e equipamentos.

Em geral, os resultados gerados considerando as regressões cross-section permi-
tiram identificar a relação entre os fluxos de investimento em P&D e de gastos na 
aquisição de máquinas e equipamentos e a produtividade do trabalho. No entanto, 
é razoável supor que as empresas são afetadas pelos estoques de investimentos em 
P&D e de capital acumulados. Nesse sentido, o segundo modelo a ser estimado 
(equação 8 estendida) explora a estrutura de um painel de dados não balanceado 
considerando os anos de 2000, 2003, 2005 e 2008.8 Na estimação, ao invés do 
investimento em P&D, utilizou-se uma medida de estoque de P&D baseada na 
soma dos investimentos em P&D realizada pela empresa nesses quatro anos con-
siderando as taxas de depreciação indicadas na seção 3. Usando os procedimentos 
adotados por Silva e Alves (2008), atualizaram-se as medidas de estoque de capital 
com base nos dados da PIA. Escolheu-se o estimador de efeitos aleatórios (ao invés 
dos efeitos fixos) em grande parte porque o teste de Hausman comparando modelos 
de efeitos fixos e aleatórios para a amostra total apresentou um resultado favorável 
ao segundo (χ2 = 1,08 com um P-value = 0,9823) para o conjunto da indústria de 
transformação. Assim, a tabela 5 apresenta os resultados para um painel de dados 
não balanceado com efeitos aleatórios para a produtividade do trabalho para uma 
especificação padrão em que se consideram o estoque de P&D, o estoque de capital, 
o número de funcionários e os controles setoriais.

8. Os dados da edição mais recente da Pintec – que alcança o ano de 2011 – não estavam ainda disponíveis quando 
as regressões foram estimadas.
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TABELA 5
Regressão em painel não balanceado com efeitos aleatórios para a produtividade do 
trabalho nas empresas brasileiras, 2000, 2003, 2005, 2008

Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal ocupado 0,0769*** 0,0932*** 0,0889*** 0,0779*** 0,0392***

Log do estoque de P&D por pessoal ocupado 0,0634*** 0,0422*** 0,00752 0,0854*** 0,150***

Log do número de pessoal ocupado 0,105*** 0,0725*** 0,142*** 0,0952*** 0,129***

Empresa de capital nacional -0,272*** -0,365*** -0,298*** -0,253*** -0,0149

Empresa exportadora 0,287*** 0,259*** 0,209*** 0,306*** 0,315***

Proporção de pessoal ocupado com 3º grau 
completo

1,682*** 1,952*** 2,412*** 1,747*** 0,685***

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

Constante 2,088*** 2,454*** 1,603*** 2,193*** 2,685***

Observações 7.029 2.230 1.432 2.737 630

Número de firmas 4.369 1.480 995 1.657 386

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2000, 2003, 2005 e 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
Obs.: Todas as variáveis explicativas, com exceção das dummies e da proporção de pessoal com terceiro grau, estão em logaritmos.

Em geral, para o conjunto da indústria, os coeficientes foram positivos e 
significativos a 1% de confiança e apresentaram os sinais esperados. O coeficiente 
estimado para o estoque de P&D é significativo para todos os grupos e ascendente 
ao se passar dos setores de mais baixa para os de mais alta intensidade tecnológica, 
exceto no setor de média-baixa intensidade tecnológica. O estoque de capital, 
por sua vez, tem seu impacto sobre a produtividade reduzido quando se passa de 
setores de mais baixa para os de mais alta intensidade tecnológica. Além disso, de 
modo geral, nos setores de maior intensidade tecnológica, existe uma associação 
maior entre produtividade do trabalho e investimentos em P&D do que entre 
produtividade do trabalho e estoque de capital. Assim, de uma forma geral, os 
resultados das regressões em painel reafirmam as conclusões a que se chegou nas 
regressões cross section.

Assim, em síntese, os resultados gerados pelas análises de regressão cross-section 
e em painel indicam a existência de uma relação positiva entre investimentos em 
P&D, inovação e produtividade do trabalho na indústria de transformação no Brasil. 
A magnitude das elasticidades para investimento em P&D por trabalhador para a 
cross-section variam de 0,08 a 0,11 para a indústria como um todo. Para o painel 
de dados, as elasticidades são um pouco menores, variando de 0,06 a 0,10. Essas 
elasticidades tendem a ser maiores nos setores de maior intensidade tecnológica. 
Esses resultados são consistentes com aqueles reportados na seção 2 deste trabalho.
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4.2 P&D e produtividade: estimativas com controle de viés de seleção

A discussão sobre a relação entre inovação, investimento em P&D pode avançar 
em relação ao estudo de Ortega-Argilés, Potters e Vivarelli (2011) quando se 
considera na análise o viés de seleção, isto é, quando se leva em conta a decisão 
da empresa em envolver-se em atividade de P&D. Os procedimentos descritos na 
seção 3 deste trabalho consideram esse aspecto ao relacionarem os investimentos 
em P&D e a produtividade seguindo uma estrutura predefinida. Os resultados 
obtidos na estimação desse sistema de equações são reportados nesta subseção.

Na tabela 6 são reportados os resultados para o modelo cross-section conside-
rando os determinantes da decisão da firma investir em P&D (equação de seleção 
do modelo de Heckmann) e a equação dos investimentos em P&D. Como as duas 
equações são não lineares, na estratégia de identificação optou-se pela exclusão da 
variável idade da empresa na estimação da equação dos determinantes da decisão 
de investir em P&D. Como se pode observar, os coeficientes estimados para ambas 
as equações apresentam os sinais esperados e são significativos estatisticamente ao 
nível de 1% de confiança. 

TABELA 6
Determinantes da decisão da firma investir em P&D e intensidade em P&D  
(modelo cross-section)

Variáveis
Decisão de investir em P & D

(modelo Probit)
Intensidade em P&D

(modelo Tobit)

Log do número de pessoal ocupado 0,00019*** 13,845***

Empresa exportadora 0,574*** 15.702,40***

Empresa de capital nacional -0,096*** -7.426,54***

Receita líquida de vendas 2,077*** 137.935,90***

Idade da empresa - -46.450***

Lambda - 302.351,60***

Constante -2,160*** -237.614,30***

Controles setoriais SIM SIM

Observações 13.589 13.589

Pseudo R2 0,18 0,02

Teste LR 1.882,77*** 5.578,6***

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.

Ao se estimar a equação para intensidade em P&D, foi empregada a infor-
mação por empresa. A partir do investimento em P&D estimado por empresa, 
procedeu-se à normalização para o pessoal ocupado para estimar as equações 
7 e 8 da produtividade do trabalho. Na tabela 7, são reportados os resultados 
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gerados por regressões cross-section empregando a equação 7 estendida e os con-
troles de viés de seleção descritos para a indústria como um todo e para grupos 
de intensidade tecnológica. 

TABELA 7
Regressão cross-section para a produtividade do trabalho nas empresas brasileiras 
com correção do viés de seleção, 2008

Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal ocupado 0,103*** 0,148*** 0,141*** 0,0806*** 0,0461**

Log do investimento em P&D por pessoal ocupado 0,0567*** 0,0349 0,211*** 0,0544 -0,107

Log do número de pessoal ocupado 0,0181 -0,0110 -0,0259 0,0750* -0,221

Proporção de pessoal ocupado com 3º grau 
completo

0,000179*** 0,000326*** 0,000149*** 0,000124* 0,000283

Empresa exportadora 0,357*** 0,197*** 0,336*** 0,605*** 0,545

Empresa de capital nacional -0,553*** -0,500*** -0,247*** -0,488*** -0,919***

Constante 3,416*** 2,994*** 3,159*** 2,936*** 5,687***

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

R2 0,280 0,287 0,359 0,294 0,093

Estatística F 64,29 49,37 55,40 46,72 3.551

Observações 4.814 1.983 1.299 1.247 285

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
Obs: Todas as variáveis explicativas, com exceção das dummies e da proporção de pessoal com terceiro grau, estão em logaritmos.

Nota-se que as estimativas para o conjunto da indústria apresentaram sinal 
esperado e foram estatisticamente significativas, com exceção do pessoal ocupado, 
que perdeu significância estatística. A relação entre os investimentos em P&D e 
produtividade manteve-se positiva e significativa. Os resultados encontrados para 
o modelo considerando a segmentação por intensidade tecnológica mostram que 
as estimativas apresentaram sinal esperado e significância estatística. Novamente, 
o pessoal ocupado perdeu significância estatística. Os coeficientes estimados dos 
investimentos em P&D apresentaram sinal positivo e significativo para os setores 
de média-baixa intensidade tecnológica. Para os setores de baixa, média-alta e alta 
intensidade tecnológica, os coeficientes não foram significativos. 

A tabela 8 considera a relação entre a variável aquisição de máquinas e equi-
pamentos e produtividade. Qualitativamente, os resultados são semelhantes aos 
apresentados na tabela 6, em que os coeficientes apresentam sinal esperado e são 
significativos estatisticamente, exceto para o pessoal ocupado, que, mais uma vez, 
perdeu significância estatística. Observa-se que a relação entre gastos em aquisição 
de máquinas e equipamentos e produtividade apresenta um coeficiente positivo 
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e significativo. Porém, na presença dessa variável, o coeficiente estimado para in-
vestimentos em P&D apresenta uma magnitude menor quando comparado com 
o resultado apresentado na tabela 6.

TABELA 8
Regressão cross-section para a produtividade do trabalho nas empresas brasileiras 
incluindo pessoal de terceiro grau, dummy para firma exportadora, dummy para capital 
nacional e gastos com máquinas e equipamentos com correção do viés de seleção, 2008

Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal ocupado 0,126*** 0,197*** 0,171*** 0,0983*** 0,0654

Log do investimento em P&D por pessoal ocupado 0,0371* 0,0369 0,184*** 0,0562 0,0380

Log do pessoal ocupado 0,0239 0,0130 -0,0209 0,0434 -0,134

Log gastos em máquinas e equipamentos por 
pessoal ocupado

0,0669*** 0,0607*** 0,0478*** 0,0573** 0,134

Proporção de pessoal ocupado com 3º grau 
completo

0,000132*** 0,000211*** 0,000122*** 8,32e-05 9,60e-05

Empresa exportadora 0,335*** 0,0598 0,367*** 0,714*** 1,285

Empresa de capital nacional -0,551*** -0,483*** -0,157 -0,525*** -0,856

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

Observações 1.900 756 518 514 112

R2 0,333 0,386 0,419 0,371 0,145

Estatística F 31,16 27,25 25,91 24,60 1,928

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
Obs: Todas as variáveis explicativas, com exceção das dummies e da proporção de pessoal com terceiro grau, estão em logaritmos.

Para as estimativas dos coeficientes do modelo considerando a intensidade 
tecnológica, nota-se que os investimentos em P&D apresentam significância 
estatística e sinal esperado apenas para o setor de média-baixa intensidade tec-
nológica. Para a variável gastos com aquisição de máquinas e equipamentos, o 
coeficiente estimado mostrou-se estatisticamente significativo e com sinal esperado 
para todos os setores, com exceção do setor classificado como de alta intensidade 
tecnológica. Assim, nos setores de alta intensidade tecnológica, não se observou 
correlação entre gastos na aquisição de máquinas e equipamentos e produtividade 
do trabalho. A magnitude dos coeficientes relativos aos gastos com aquisição de 
máquinas e equipamentos mostra que o impacto diminui à medida que passa de 
setores de baixa para os demais setores classificados de média baixa, média alta e 
alta intensidade tecnológica.
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Os resultados para um painel de dados não balanceados com efeitos aleatórios 
são apresentados a partir da tabela 9, em que são reportados os resultados para a 
equação dos determinantes da decisão da firma investir em P&D e a equação dos 
investimentos em P&D. Da mesma forma que no modelo cross-section, na estratégia 
de identificação optou-se pela exclusão da variável idade da empresa na estimação 
da equação dos determinantes da decisão de investir em P&D. Novamente, os 
coeficientes estimados para ambas as equações apresentam os sinais esperados e 
são significativos estatisticamente ao nível de 1% de confiança. 

TABELA 9
Determinantes da decisão da firma investir em P&D e intensidade em P&D (painel)

Variáveis
Decisão de investir em P&D

(modelo Probit)
Intensidade em P&D

(modelo Tobit)

Log do número de pessoal ocupado 0,0001*** 12,938***

Empresa exportadora 0,598*** 21.326,24***

Empresa de capital nacional -0,134* -10.216,58***

Receita líquida de vendas 4,187*** 463.335,20***

Idade da empresa - -50.210***

Lambda - 382.255,2***

Constante -1,995*** -294.625,60***

Controles setoriais SIM SIM

Observações 13.088 13.005

Pseudo R2 0,18 0,02

Teste LR 1.766,31*** 7.581,18***

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec 2008.
Nota: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.

De maneira idêntica ao procedimento adotado nas regressões cross-section, ao 
se estimar a equação para intensidade em P&D, foi empregada a informação por 
empresa. A partir do investimento em P&D estimado por empresa, procedeu-se à 
normalização para o pessoal ocupado para estimar as equações 7 e 8 da produtividade 
do trabalho. Na tabela 10, são indicados os resultados gerados por regressões em 
painel empregando a equação 7 estendida e os controles de viés de seleção descritos 
para a indústria como um todo e para grupos de intensidade tecnológica.
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TABELA 10
Regressão em painel não balanceado com efeitos aleatórios para a produtividade 
do trabalho nas empresas brasileiras com correção do viés de seleção, 2000, 2003, 
2005, 2008

Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal ocupado 0,109*** 0,137*** 0,120*** 0,0859*** 0,0693***

Log do estoque de P&D por pessoal ocupado 0,0373*** 0,0522*** 0,0898*** -0,0242* 0,112***

Log do pessoal ocupado 0,0883*** -0,00849 0,0791*** 0,213*** 0,214***

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

Constante 2,132*** 1,868*** 2,076*** 1,604*** 1,659***

Observações 14.928 6.362 4.125 3.785 656

Num. de firmas 9.457 3.651 2.801 2.754 467

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec de 2000, 2003, 2005 e 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
Obs: Todas as variáveis explicativas, com exceção das dummies e da proporção de pessoal com terceiro grau, estão em logaritmos.

Como pode ser observado na tabela 10, novamente, para a indústria como 
um todo, os coeficientes estimados possuem o sinal esperado e são estatisticamente 
significativos a 1% de confiança. A estimativa do coeficiente para o estoque de P&D 
apresenta significância estatística para todos os grupos e é ascendente quando se 
considera a segmentação das empresas por intensidade tecnológica, passando dos 
setores de mais baixa para os setores de mais alta intensidade tecnológica, exceto 
nos setores de média-alta intensidade tecnológica. Nesse caso, o coeficiente tem 
sinal negativo e é significativo apenas a 10% de confiança. A variável de estoque 
de capital, por sua vez, apresenta um impacto sobre a produtividade menor à 
medida que passa de setores de menor para de maior intensidade tecnológica. De 
um modo geral, isso sugere que nos setores de maior intensidade tecnológica existe 
uma associação maior entre produtividade do trabalho e investimento em P&D 
do que entre produtividade do trabalho e estoque de capital.

Finalmente, uma especificação mais geral considerando a inclusão das variá-
veis que indicam se a empresa é de capital nacional, se a empresa é exportadora e 
a proporção de funcionários com terceiro grau é apresentada na tabela 11. 
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TABELA 11
Regressão em painel não balanceado com efeitos aleatórios para a produtividade do 
trabalho nas empresas brasileiras incluindo pessoal de terceiro grau, dummy para firma 
exportadora, dummy para capital nacional e gastos com máquinas e equipamentos 
com correção do viés de seleção, 2000, 2003, 2005, 2008

Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal ocupado 0,0773*** 0,101*** 0,0896*** 0,0625*** 0,0486***

Log do estoque de P&D por pessoal ocupado 0,0225*** 0,0206*** 0,0498*** 0,0100 0,169***

Log do pessoal ocupado 0,0561*** 0,0104 0,0506*** 0,120*** 0,106**

Empresa de capital nacional -0,321*** -0,259*** -0,311*** -0,259*** 0,0544

Empresa exportadora 0,301*** 0,175*** 0,266*** 0,496*** 1,187***

Proporção de pessoal ocupado com 3º grau 
completo

2,526*** 3,208*** 2,482*** 2,295*** 1,621***

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

Constante 2,413*** 2,205*** 2,342*** 1,959*** 1,457***

Observações 14.928 6.362 4.125 3.785 656

Número de firmas 9.457 3.651 2.801 2.754 467

Elaboração dos autores, com base nos dados da Pintec de 2000, 2003, 2005 e 2008.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
Obs: Todas as variáveis explicativas, com exceção das dummies e da proporção de pessoal com terceiro grau, estão em logaritmos.

Mais uma vez, para o conjunto da indústria, observa-se que as estimativas dos 
coeficientes são significativas a 1% de confiança e apresentam sinal esperado. Ao se 
considerar a segmentação das empresas por intensidade tecnológica, os resultados 
assemelham-se àqueles reportados na tabela 8, exceto no caso do coeficiente estimado 
da variável estoque de P&D nos setores de média-alta intensidade tecnológica, que 
perdeu significância estatística. Assim, de forma geral, o coeficiente estimado para 
o estoque de P&D é ascendente ao se passar dos setores de mais baixa para os de 
mais alta intensidade tecnológica. Opostamente, o estoque de capital apresenta 
um impacto sobre a produtividade decrescente quando se passa de setores de 
menor para setores de maior intensidade tecnológica. Esses resultados reafirmam 
a percepção de que nos setores de maior intensidade tecnológica há uma maior 
associação entre produtividade do trabalho e investimentos em P&D do que entre 
produtividade do trabalho e estoque de capital. 

Em síntese, os resultados apresentados para os modelos que levam em conta a 
decisão da empresa em envolver-se em atividades de P&D e que procuram controlar 
o viés de seleção mostram que há uma relação positiva entre investimento em P&D 
e produtividade do trabalho nas empresas industriais. Para os modelos estimados 
na regressão cross-section, as elasticidades variam no intervalo que vai de 0,03 a 
0,22, ao passo que para o modelo estimado para o painel de dados considerando 
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a variável estoque de P&D, a magnitude das elasticidades varia de 0,2 a 0,17. 
São resultados que estão de acordo com os verificados na literatura internacional 
mencionada na seção 2 deste trabalho. Em termos comparativos, os resultados 
para o conjunto da indústria relativos às variáveis investimentos em P&D (no caso 
da regressão cross-section) e estoque de P&D (para o painel de dados) mostram 
que os coeficientes estimados após controlar o viés de seleção são menores do que 
aqueles obtidos quando esse controle não é feito. O mesmo ocorre para a maioria 
dos coeficientes estimados quando se considera a segmentação das empresas por 
intensidade tecnológica. Ainda assim, as conclusões gerais reportadas na seção 4.1 
permanecem válidas mesmo após o controle pelo viés de seleção.

5 CONCLUSÕES

Neste trabalho, analisou-se a relação entre investimentos em P&D, inovação e 
produtividade do trabalho na indústria brasileira entre 2000 e 2008. O artigo 
amparou-se em uma breve revisão bibliográfica que subsidiou a definição dos 
procedimentos metodológicos adotados. A análise apoiou-se em regressões cross-
-section, com dados relativos a 2008, e em painel, com dados relativos às quatro 
edições da Pesquisa de Inovação (Pintec) na década de 2000. Em ambos os casos, 
as regressões foram feitas usando dados do conjunto da indústria de transforma-
ção e grupos formados pela agregação de setores de atividades de acordo com a 
classificação de intensidade tecnológica utilizada pela OCDE.

As estatísticas descritivas reunidas sugerem a existência uma relação positiva 
entre P&D, inovação e produtividade. Essa relação é percebida nos indicadores 
de produtividade das empresas, que mostram que empresas inovadoras possuem 
um nível de produtividade cerca de 30% superior ao das empresas não inovadoras. 
Esse diferencial é maior ao se levar em conta a abrangência da inovação realizada 
pela empresa: empresas que produziram inovações para o mercado mundial – ou 
seja, aquelas que além de inovadoras são fortemente inseridas nos mercados in-
ternacionais – possuem produtividade até três vezes superior à das empresas não 
inovadoras na indústria de transformação. Além disso, ao se segmentar as empresas 
segundo a sua intensidade tecnológica, verifica-se que os níveis de produtividade 
são ascendentes à medida que se passa dos setores de baixa para os setores de alta 
intensidade tecnológica.

Essa relação também é percebida na análise econométrica, que levou em 
consideração outras variáveis que afetam a produtividade das empresas, como 
estoque de capital, escolaridade dos funcionários, inserção externa e origem do 
capital. Inicialmente, analisou-se a relação da produtividade com um conjunto de 
variáveis explicativas sem considerar o viés de seleção. Em seguida, empregou-se 
uma versão simplificada do modelo originalmente proposto por Crépon, Du-



67P&D, inovação e produtividade na indústria brasileira

guet e Mairesse (1998) para levar em conta o viés de seleção. Os resultados para 
o conjunto da indústria são consistentes com os fatos estilizados e a literatura 
sobre o tema e reafirmam a existência de relação entre investimentos em P&D e 
produtividade. Esses resultados são consistentes com os resultados reportados na 
literatura sobre o tema.

Neste trabalho, procurou-se avançar, no entanto, na estimação dessa relação 
para diferentes grupos formados pela agregação de setores de atividades de acordo 
com a classificação de intensidade tecnológica utilizada pela OCDE. Os resulta-
dos indicam que a relação entre P&D e produtividade é tanto maior quanto mais 
intensivo em tecnologia é o setor. Assim, em setores nos quais a competição é 
mais dependente de tecnologia, que são os setores que mais investem em P&D, os 
efeitos da P&D sobre a produtividade das empresas são maiores do que em setores 
tradicionais. Além disso, resultados mostram também que o inverso ocorre com 
o estoque de capital, cujos efeitos sobre a produtividade são maiores nos setores 
de menor intensidade tecnológica. Essas conclusões têm evidentes implicações de 
política, uma vez que podem orientar uma melhor alocação dos recursos destinados 
a promover ganhos de produtividade na indústria brasileira.
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