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1 INTRODUÇÃO

Em 1987, Robert Solow cunhou o famoso bordão: “você pode ver a era dos com-
putadores em toda parte exceto nas estatísticas de produtividade"1 (Solow, 1987). 
Entretanto, a partir de meados dos anos 1990, os Estados Unidos (EUA), que 
possuem níveis de investimento em tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) muito superiores aos do Japão e União Europeia, apresentaram crescimento 
da produtividade total dos fatores mais elevado que o dos demais membros da Or-
ganização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (Motohashi, 
2007; EIB, 2011; Pilat; Wölfl, 2004).

Pilat e Wölfl (2004) mostram que o crescimento das produtivida-
des multifator e do trabalho nos EUA se deu principalmente devido aos ser-
viços que utilizam intensamente as TICs, tais como atacado e varejo e se-
tor financeiro. Os autores apontam diversos ganhos potenciais da adoção  
de TICs pelas empresas: expansão da gama de produtos, personalização de serviços 
oferecidos, melhor resposta à demanda de clientes, redução de estoques, formação 
de redes e transbordamento (spillover effects), redução de custos de transação.

1. É interessante notar que o texto em referência é uma resenha de livro publicada no New York Times.
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Enterprise Resource Planning (ERP) é um conjunto de softwares que unifi-
cam o gerenciamento da informação de diferentes atividades da firma, tais como 
contabilidade, controle de pessoal, gerência de suprimentos e estoques, entre ou-
tros. Entre os principais fornecedores, podem-se destacar a alemã SAP no cenário 
internacional e a Totvs no contexto brasileiro.

Com a utilização de ERP, os dados necessários para o controle de uma operação 
são coletados na transação inicial, armazenados de modo centralizado e atualizados 
em tempo real. Isto possibilita que o planejamento seja feito com dados uniformes 
ao longo de toda organização, aprimorando a governança e propiciando condições 
mais favoráveis de implantação de melhorias e aproveitamento de oportunidades 
de mercado (Engelstätter, 2009). 

O objetivo deste texto é estimar os efeitos da adoção de ERP na produtividade 
do trabalhador das firmas industriais brasileiras, utilizando procedimentos econo-
métricos que levam em conta a possível presença de endogeneidade no processo de 
seleção. A seção 2 apresenta os estudos ao nível da firma que investigam a relação 
entre investimentos em TICs e produtividade. A seção 3 apresenta as principais 
bases de dados utilizadas. A seção 4 traz a metodologia utilizada. A seção 5 mostra 
os resultados. A seção 6 reúne as considerações finais do estudo.

2 ESTUDOS QUE ABORDAM O IMPACTO DAS TICS NA PRODUTIVIDADE EM 
NÍVEL SETORIAL OU DA FIRMA

A influência das TICs em várias etapas do negócio tem sido objeto de inúmeros 
estudos em todo o mundo. Motohashi (2003) enfatiza que estudos que procu-
ram investigar impacto da TI na produtividade utilizando dados agregados não 
conseguem captar a diferença entre firmas que fazem bom ou mau gerenciamento 
dessas tecnologias. Na mesma linha, Biswas e Baptista (2012) ressaltam que vários 
estudos em nível da firma indicam impactos positivos entre o uso de TICs e a 
produtividade do trabalho, ao passo em que dados agregados mostram arrefeci-
mento do crescimento desta produtividade, apesar da acumulação de capital TICs 
na maior parte dos países europeus. Entre os estudos em nível da firma, pode-se 
citar Basant et al. (2006), que apresentam evidências de que investimentos nesse 
tipo de tecnologia estão associados a ganhos de produtividade no Brasil e na Índia.

Shinjo e Zhang (2004) analisaram a causalidade do investimento em TICs e 
crescimento da produtividade, e vice-versa (teste de Granger), para setores do Japão 
e dos Estados Unidos. No primeiro caso, é encontrada forte evidência apenas no 
sentido do crescimento da produtividade para os investimentos em TICs. No caso 
estadunidense, são encontradas evidências fortes em ambos os sentidos.

Utilizando dados de investimento em computadores, Atrostic e Nguyen 
(2005a) encontraram impactos positivos e significativos de redes de computadores 
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e computadores na produtividade de plantas industriais nos Estados Unidos. Atros-
tic e Nguyen (2005) encontraram evidências de que atividades on line de cadeias 
de suprimento, tais como controle de ordens e logística, têm impacto positivo e 
estatisticamente significativo na produtividade, ao passo que processos associados 
com produção, vendas ou recursos humanos não. Os impactos na produtividade 
variam de acordo com a idade da firma, com maiores resultados em plantas novas. 

Engelstätter (2009) encontrou impactos positivos e complementares da ado-
ção de ERP e software de Supply Chain Management (SCM), para firmas alemãs.  
O autor não encontrou impactos significativos da adoção de ferramentas de Cus-
tomer Relationship Management (CRM). Entretanto, o autor faz a ressalva de que 
não dispunha de instrumentos adequados para controlar possível endogeneidade 
na decisão de adotar os sistemas.

Greenan, Mairesse e Topiol-Bensaid (2001) não encontram evidências de 
impactos da tecnologia da informação e pesquisa e desenvolvimento no crescimento 
da produtividade, em uma série temporal, ao passo que em uma análise cross section 
fortes evidências são encontradas. 

Utilizando um painel de 11,5 mil firmas japonesas (7 mil manufatureiras,  
4,5 mil de atacado ou varejo) entre 1991 a 2000, Motohashi (2003) encontrou con-
tribuição positiva de estoque de capital de TI para o crescimento do valor agregado. 

Bertscheck, Fryges e Kaiser (2006) encontram impacto positivo na produ-
tividade derivado da adoção de comércio eletrônico business to business por 1.460 
firmas industriais e de serviços da Alemanha. Utilizando a mesma metodologia, 
Kubota e Milani (2011) encontram resultados semelhantes para firmas comerciais 
brasileiras que adotam comércio eletrônico. Rincon, Robinson e Vecchi (2005) 
encontraram impactos positivos tanto de compra quanto da venda pela internet 
para 3,4 mil firmas de manufatura e serviços britânicas.

Segundo Hitt, Wu e Zhou (2002), a maior parte dos ganhos da adoção de 
ERP ocorre durante a implementação, ao passo que os ganhos normalmente se 
exaurem no período pós-implementação. Jones, Kalmi e Kauhannen (2010) estu-
daram a adoção de ERP em 49 unidades de uma firma de varejo não alimentício 
da Finlândia, por meio de um painel de 75 meses. Os resultados indicam que as 
vendas e giro de estoque têm uma queda inicial da ordem de 7%, recuperando-se 
em seis a doze meses. 

De modo mais amplo, o European Investment Bank sugere que os impactos de 
capital TICs na produtividade podem ser maiores que as estatísticas de crescimento 
indicam, tendo em vista que muitos dos benefícios ocorrem com defasagem. Utili-
zando um painel não balanceado de 968 firmas norte-americanas, Rincon, Vecchi e 
Venturini (2012) indicam que transbordamentos no setor têm impacto negativo no 
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momento do investimento, que se torna positivo após um período de cinco anos. Já 
os transbordamentos entre setores são importantes no curto e longo prazo. 

Alguns estudos, todavia, apontam em direções menos otimistas e eventual-
mente fazem ressalvas de que o ganho de produtividade ocasionado pelos investi-
mentos em TICs não deve ser dado como certo. Basant et al. (2006), por exemplo, 
afirmam que a estrutura organizacional também afeta sensivelmente o impacto de 
investimentos em tecnologia na produtividade das firmas. 

O ambiente institucional em que a firma está inserida também afeta decisi-
vamente os efeitos de investimentos em TICs na produtividade das firmas.  Basant 
et al. (Op. cit.) mapearam os fatores que levaram firmas brasileiras e indianas a 
investir menos em tecnologia que o desejado. Entre os fatores mais problemáticos 
que atrapalham firmas brasileiras podem-se citar a disponibilidade de mão de obra 
com a qualificação necessária para operar computadores, o custo dos serviços de 
internet e restrições burocráticas (legislação trabalhista e sindicatos).

Nesse sentido, parece natural que a decisão da firma de investir em TICs seja 
tomada mediante avaliação minuciosa dos fatores limitadores citados anteriormente. 
Assim, o nível de escolaridade dos trabalhadores, por exemplo, é determinante na 
decisão da firma de investir em tecnologia. O ambiente institucional – descrito an-
teriormente – também varia ao longo das regiões do Brasil. Não é, portanto, razoável 
admitir que a influência dos investimentos em TICs na produtividade das firmas 
seja exógeno. Em outras palavras, firmas mais produtivas tendem a ter funcionários 
com maiores níveis educacionais e estarem localizadas em estados (ou municípios) 
com estrutura institucional mais desenvolvida. Num segundo estágio, essas firmas 
optariam por investir TICs e, por conseguinte, tornar-se-iam ainda mais produtivas. 

Outra linha de raciocínio que corrobora essa hipótese é que o custo de imple-
mentar processos mais intensivos tecnologicamente é alto e, assim, arcar com estes 
seria viável apenas para empresas robustas financeiramente. Espera-se que empresas 
com este perfil sejam naturalmente mais produtivas. Note que há um ciclo virtuoso 
de características da empresa e níveis de produtividade se influenciando mutua-
mente, tornando a abordagem econométrica tradicional pouco recomendável, uma 
vez que a presença de endogeneidade tende a ser evidente nesse tipo de situação.

3 BASE DE DADOS

A base de dados utilizada neste estudo é fruto da combinação de três fontes, a saber:

•	 Pesquisa Industrial Anual (PIA) 2010;

•	 Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2010; e

•	 TIC Empresas 2010.
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A Pesquisa Industrial Anual (PIA) é realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) nas firmas industriais brasileiras. Os dados são 
coletados por meio de questionários e todas as firmas com trinta ou mais pessoas 
ocupadas são recenseadas (estrato certo). Firmas com menos de trinta funcionários 
são amostradas (estrato amostral) de modo a atender os critérios de representati-
vidade definidos pelo IBGE. 

A Rais reúne registros administrativos detalhados em nível do empregado, e 
é coletada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A pesquisa TIC Empresas 2010, conduzida pelo Comitê Gestor da Internet 
(CGI), é amostral e contempla empresas com pessoal ocupado igual ou superior 
a dez empregados nas seguintes seções da CNAE 2.0:

•	 C) Indústria de transformação;

•	 F) Construção;

•	 G) Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas;

•	 H) Transporte, armazenagem e correio;

•	 I) Alojamento e alimentação;

•	 J) Informação e comunicação;

•	 L) Atividades imobiliárias;

•	 M) Atividades profissionais, científicas e técnicas;

•	 N) Atividades administrativas e serviços complementares;

•	 R) Artes, cultura, esporte e recreação; e

•	 S) Outras atividades de serviços.

O plano amostral da TIC Empresas é mais complexo que o da PIA, no senti-
do de utilizar amostragem estratificada em vários estágios. O desenho da amostra 
utilizou estratificação com alocação desproporcional pelas seguintes variáveis: 
segmento de atividade, regiões do país e porte (10 a 19, 20 a 49, 50 a 99, 100 a 
249, 250 a 499 e 500 e mais vínculos ativos). A combinação dessas três variáveis, 
isto é, por cotas de porte para cada segmento de atividade dentro de cada região 
do país, resultou em 330 estratos (5 regiões X 6 portes X 11 segmentos).2

A base de dados consolidada é composta por empresas que aparecem tanto na 
TIC Empresas quanto na Rais e na PIA, uma vez que serão necessárias informações 
dessas várias fontes. Sendo assim, 498 empresas estão presentes nas três bases (sem 

2 A descrição do plano amostral detalhado pode ser acessada no sítio <http://www.cetic.br/empresas/2010/metod-
-amostra.htm>. Acesso em: 25 nov. 2013.
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a expansão amostral) e, portanto, foram incluídas na análise. A tabela 1 apresenta 
estatísticas descritivas básicas para o entendimento do perfil das firmas industriais 
presentes na amostra da TIC Empresas 2010:3

TABELA 1
Estatísticas descritivas de todas as firmas industriais da pesquisa TIC Empresas 2010

Variável Média Desvio padrão

Produtividade3 (VTI em R$/empregado) 53.403 640.594

Estoque de Capital (R$) 101.647.691 6.175.525.727

Pessoal ocupado (número de empregados) 91,53 1.349

Tempo de estudo (em anos) 9,3 15,95

Elaboração dos autores, a partir de microdados da PIA 2010 (IBGE), Rais 2010 (MTE) e TIC Empresas 2010 (CGI). 

Tais estatísticas descritivas, apesar de interessantes, indicam apenas que as 
características das firmas apresentam grande variabilidade (o coeficiente de varia-
ção do estoque de capital, por exemplo, é da ordem de 60). Neste caso, avaliar as 
empresas de forma agregada não parece ser muito informativo. Assim, a tabela 2 
reproduz as estatísticas descritivas nos moldes da tabela 1, com o diferencial da 
desagregação entre empresas que adotaram ou não ERP: 

TABELA 2
Estatísticas descritivas das empresas agrupadas pela adoção de ERP

 
 

Não adotou ERP (N=224) Adotou ERP (N=395)

Média Desvio Padrão Média Desvio padrão

Produtividade (VTI em R$/empregado) 34.252,31 538.526,85 80.430,31 654.704,69

Estoque de Capital (R$) 11.043.909 460.734.332 177.531.667 7.485.412.657

Pessoal ocupado  
(número de empregados)

48,78 972,20 149,93 1.439,66

Tempo de estudo (em anos) 9,16 22,77 9,52 10,13

Elaboração dos autores, a partir de microdados da PIA 2010 (IBGE), Rais 2010 (MTE) e TIC Empresas 2010 (CGI). 

As diferenças entre as empresas que adotam ou não ERP são bastante acen-
tuadas. A produtividade do trabalho das empresas que adotam ERP é mais de 
duas vezes maior que a produtividade de suas contrapartes. O estoque de capital 
médio, por sua vez, é dezesseis vezes maior, na média, nas empresas que adotam 
ERP. Por fim, é evidente pela tabela 2 que as firmas que adotam ERP são muito 
maiores. Deve-se ressalvar que a variabilidade é bastante acentuada, uma vez que 
os coeficientes de variação são muito grandes. De todo modo, é evidente que as 

3. Obtida pela razão entre Valor da Transformação Industrial e Pessoal Ocupado Total.
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empresas que optam por adotar uma ferramenta de ERP são diferentes – maiores, 
mais produtivas e menos vulneráveis economicamente – das que não o fazem.

A avaliação meramente descritiva, todavia, tem limitações que impedem o 
estabelecimento de causa e efeito. Com o intuito de contornar esse problema, será 
adotada uma abordagem econométrica que viabilize a compreensão dos efeitos de 
ERP na produtividade do trabalho. A seção seguinte trata deste tema.

4 METODOLOGIA

Uma característica dos modelos convencionais baseados no valor esperado condi-
cional é que os parâmetros são estáveis ao longo de toda a amostra. Em algumas 
situações, todavia, é mais indicado permitir que os parâmetros sejam diferentes 
ao longo dos quantis, levando em consideração uma possível heterogeneidade no 
efeito marginal das variáveis explicativas (Cameron; Travedi, 2009).

O procedimento sugerido por Koenker e Basset (1978) consiste em estimar os 
parâmetros referentes às variáveis explicativas condicionados a quantis. Neste caso, 
em vez de estimar um vetor de parâmetros β, estima-se βq referente ao quantil de 
ordem q. A adaptação básica no processo de estimação é utilizar a perda absoluta 
assimétrica, em vez da perda quadrática (típica de modelos de mínimos quadrados), 
na estimação de parâmetros. Para mais detalhes, Cameron e Travedi (Op. cit.) apre-
sentam uma abordagem didática e Koenker e Basset (Op. cit.) e Koenker e Hallock 
(2001) uma exposição mais profunda das particularidades da regressão quantílica.

Em linhas gerais, estimar o efeito da adoção de ERP via regressão quantílica 
permite que o efeito seja heterogêneo ao longo de diferentes níveis de produtividade 
do trabalho. Essa característica confere uma vantagem enorme em relação aos méto-
dos de média condicional porque seria evitado, em tese, o problema apontado por 
Dewan e Kraemer (2000) de que os efeitos dos investimentos em TICs só seriam 
significativos depois que investimentos não TICs (máquinas, equipamentos, edifi-
cações etc.) alcançassem certo nível de maturidade. Hipoteticamente, ao estimar o 
efeito de ERP em empresas com semelhantes níveis de produtividade do trabalho 
(e, portanto, em quantis próximos) estaríamos, de certa forma, controlando para 
a maturidade dos investimentos não TIC.

Apesar de a regressão quantílica ser robusta à heterogeneidade ao longo 
da amostra, o problema da endogeneidade na adoção de ERP ainda persiste. 
Basicamente, a decisão da firma de implementar um software de ERP está estrei-
tamente vinculada a características da firma que influenciam sua produtividade, 
por exemplo: disponibilidade de recursos (financeiros e humanos), capacidade 
gerencial, posicionamento de mercado, entre outros. Neste caso, pode não ser 
razoável utilizar um modelo que assuma que a decisão de adotar um software de 
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ERP seja aleatória e, portanto, é interessante lançar mão de um procedimento que 
corrija o viés de seleção.

De modo a estimar os efeitos da implementação de ERP de forma consistente 
para a autosseleção, será utilizado o procedimento de Heckman em dois estágios 
(Heckman, 1979). O procedimento consiste em estimar um modelo probabilís-
tico para a decisão de adotar o software de ERP. No segundo estágio, regride-se o 
logaritmo da produtividade, por intermédio de regressão quantílica, em respeito 
a uma variável indicadora de adoção de ERP, variáveis de controle e um termo de 
correção da seleção construído a partir dos parâmetros do modelo do primeiro 
estágio seguindo abordagem proposta em Buchinsky (1998 e 2001). Coelho et al. 
(2010) seguem arcabouço econométrico semelhante no contexto de retornos de 
educação e diferenças raciais. 

4.1 Detalhes do método de estimação: BUCHINSKY (1998 e 2001)

Uma das hipóteses principais é que as empresas adotam o ERP se acharem que o 
beneficio líquido da implantação é positivo. Seja BLi o benefício líquido da im-
plantação de ERP na empresa i. A variável BLi não é observável na base de dados, 
somente é observável se a empresa adotou ou não ERP. Seja ERPi uma variável 
indicadora, tal que ERPi=1 indica implantação e ERPi=0 a não implantação. 

BLi = Hi ⋅γ + ui

ERPi =
1 se BLi > 0

0 se BLi ≤ 0

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

em que Hi é um vetor de variáveis explicativas: estoque de capital (log), pessoal 
ocupado (log), escolaridade (anos de estudo), idade da firma, idade média 
dos trabalhadores, proporção de usuários com acesso à internet, variável 
indicadora se a empresa possui sistema de detecção de intrusos, intensidade 
tecnológica da firma (OCDE) e região. 

A variável de dependente é o logaritmo natural da produtividade do 
trabalho Log(Prod) (valor da transformação industrial divido pelo número 
de empregados): 

Log(prod )i = Xi + ERPi + ei
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em que Xi é o vetor de variáveis explicativas: estoque de capital (log), pessoal 
ocupado (log), escolaridade (anos de estudo), idade da firma, idade média 
dos trabalhadores, proporção de usuários com acesso à Internet, intensidade 
tecnológica da firma (OCDE) e região. 

E[Log(prod )i | ERPi = 1] = Xi + + E[ei | ui > Hi ]
E[Log(prod )i | ERPi = 0] = Xi + E[ei | ui Hi ]

Note que a matriz de variáveis explicativas H difere da matriz X pela presença 
da variável binária que indica se empresa possui alguma ferramenta TI de sistema de 
detecção de intrusos. Perceba que a presença dessa tecnologia não afeta diretamente 
a produtividade do trabalho, mas indica um grau de maturidade organizacional 
em relação a TICs que está positivamente relacionado à adoção de um software 
ERP (efeito positivo e significativo no modelo de seleção).

Supondo (ui,ei)~Normal Bivariada [0,0,1,σe, ρ], então nós temos que:

E[Log(prod )i | Xi ,ERPi ] =

Xi + + e
(Hi )
( ´hi )

se ERPi = 1

Xi + e
(Hi )

1 (Hi )
se ERPi = 0

onde ϕ(Hi ⋅γ ) é a função densidade de probabilidade normal padrão avaliada no 
ponto Hi ⋅γ . Analogamente, Φ(Hi ⋅γ )  é a função de densidade acumulada da 
normal padrão avaliada no referido ponto.

No primeiro estágio, estima-se o parâmetro ƴ por intermédio de um mo-
delo probit:

P (ERP = 1) = � (H’  )
P (ERP = 0) = 1 – � (H’  )

P (ERP = 1) = � (H’  )
P (ERP = 0) = 1 – � (H’  )

No segundo estágio, estima-se  por intermédio de uma regressão de 
mínimos quadros do modelo a seguir.

Log(Prod )i = Xi + ERPi + +β i i
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λ̂i =

ϕ(Hi ⋅γ̂ )
Φ(Hi ⋅γ̂ )

se ERPi = 1

−ϕ(Hi ⋅γ̂ )
1−Φ(Hi ⋅γ̂ )

se ERPi = 0

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

No caso dos quantis condicionais, a forma funcional Quantq[ei | ui > −Hiγ ]
e Quantq[ei | ui ≤ −Hiγ ]não é conhecida, mesmo supondo que a distribuição 
de (ui,ei) seja Normal Bivariada [0,0,1,σe, ρ]:

Quantq[Log(prod )i | ERPi = 1] = Xi q + + Quantq[ei | ui > Hi ]
Quantq[Log(prod )i | ERPi = 0] = Xi q + Quantq[ei | ui Hi ]

No segundo estágio, como a correção de autosseleção em modelos 
quantílicos envolve uma função de forma desconhecida, utilizar um po-
linômio quadrático de 𝛌, sob a hipótese ele seja uma boa aproximação para 
Quantq[ei | ui > −Hiγ ] e Quantq[ei | ui ≤ −Hiγ ] :

Log(Prod )i = Xi +� � �ERPi + 1 + ( (β i �2
2+β i i

 
4.2 Descrição das variáveis

O quadro a seguir descreve as variáveis utilizadas no modelo econométrico.

QUADRO 1
Descrição das variáveis utilizadas no modelo

Variável Descrição/Fonte

Estoque de capital (log) Inventário perpétuo calculado a partir da PIA 2010

Pessoal ocupado (log) Calculada a partir da PIA 2010

ERP Indicadora de existência de ERP, a partir da TIC Empresas 2010

Escolaridade (anos de estudo) Calculada a partir da Rais 2010

Idade da firma
Calculada a partir da proxy do tempo de casa do empregado mais antigo, a 
partir da Rais 2010

Idade média dos trabalhadores Calculada a partir da Rais 2010

Proporção de usuários com acesso à internet Calculada a partir da TIC Empresas 2010

Sistema de detecção de intrusos 
Indicadora de existência de sistema de detecção de intrusos, a partir da TIC 
Empresas 2010

(Continua)
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Variável Descrição/Fonte

Intensidade tecnológica da firma (OCDE)
Indicadora de média-alta ou alta intensidade tecnológica da firma a partir da 
CNAE, de acordo com a classificação da OCDE: extrativa, baixa, média-baixa, 
média-alta, alta,1 computada a partir da PIA 2010

Região Norte Indicadora de firmas da região Norte, computada a partir da PIA 2010

Região Nordeste Indicadora de firmas da região Nordeste, computada a partir da PIA 2010

Região Sudeste Indicadora de firmas da região Sudeste, computada a partir da PIA 2010

Região Centro-Oeste Indicadora de firmas da região Centro-Oeste, computada a partir da PIA 2010

Rede com fio – Ethernet Indicadora de existência de rede com fio, TIC Empresas 2010

Elaboração dos autores, a partir de microdados da PIA 2010 (IBGE), Rais 2010 (MTE) e TIC Empresas 2010 (CGI).
Nota: 1. Como o número de observações não é muito elevado, o controle por CNAE consumiria muitos graus de liberdade.

5 RESULTADOS

Conforme abordado no capítulo anterior, a avaliação foi realizada em dois estágios, 
sendo o primeiro um modelo probit na variável ERP (ERP=1, se adotou software 
ERP, e 0, caso contrário). As estimativas desse primeiro estágio estão apresentadas 
na tabela 3.

TABELA 3
Modelo probabilístico do primeiro estágio

Variável Estimativa Erro-Padrão

Intercepto -1,8158 0,1310

Estoque de capital (log) 0,0908 0,0059

Pessoal ocupado (log) 0,1398 0,0114

Escolaridade (anos de estudo) 0,0631 0,0062

Idade da firma 0,0178 0,0008

Idade média dos trabalhadores -0,0371 0,0028

Proporção de usuários com acesso à internet 0,0063 0,0017

Sistema de detecção de intrusos 0,1867 0,0191

Intensidade tecnológica da firma (OCDE) -0,2462 0,0217

Região Norte -0,2477 0,0475

Região Nordeste -0,4045 0,0334

Região Sudeste -0,1582 0,0223

Região Centro-Oeste -0,4050 0,0427

Rede com fio – Ethernet 0,5860 0,0207

Elaboração dos autores, a partir de microdados da PIA 2010 (IBGE), Rais 2010 (MTE) e TIC Empresas 2010 (CGI).  
Obs: Todas as variáveis foram significativas a 1%.

(Continuação)
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Há dois resultados não esperados. O primeiro é que as firmas de média-alta 
e alta intensidade tecnológica, de acordo com a definição da OCDE, são menos 
propensas a adotar ERP. O segundo é que as firmas da região Sudeste são menos 
propensas a adotar ERP, em relação às da região Sul.

Após computar os valores preditos da probabilidade de utilizar ERP, é relati-
vamente trivial estimamos o termo de correção seguindo o procedimento descrito 
na seção 3.2.

A tabela 4 apresenta as estimativas do modelo de mínimos quadrados ordiná-
rios do segundo estágio com e sem correção de Heckman. Como pode ser verificado 
na tabela, com ou sem correção Heckman, o efeito médio da adoção ERP sobre a 
produtividade das empresas não é significativo ao nível 5% de significância.

TABELA 4
Segundo Estágio: efeito Médio com correção do viés de seleção (Heckman)

Variáveis
MQO sem correção MQO com correção

Coeficientes EP Coeficientes EP

Intercepto 7,46* 0,44 7,39* 0,99

Estoque de capital (log) 0,20* 0,02 0,20* 0,03

Pessoal ocupado (log) -0,12* 0,04 -0,11 0,056

ERP 0,08 0,07 0,13 0,712

Escolaridade (anos de estudo) 0,06* 0,02 0,06* 0,031

Idade da firma 0,01* 0,01 0,01 0,01

Idade média dos trabalhadores -0,01 0,01 -0,01 0,01

Intensidade tecnológica da firma (OCDE) 0,04 0,07 0,04 0,1

Proporção de usuários com acesso à 
Internet

0,01 0,01 0,01 0,01

Região Norte 0,13 0,16 0,13 0,18

Região Nordeste -0,19 0,11 -0,19 0,16

Região Sudeste 0,1 0,07 0,1 0,09

Região Centro-Oeste -0,41* 0,15 -0,42 0,18

Rede com fio – Ethernet 0,19* 0,07 0,23* 0,19

λ     0,03  0,42

Elaboração dos autores, a partir de microdados da PIA 2010 (IBGE), Rais 2010 (MTE) e TIC Empresas 2010 (CGI). 
Nota: *Significativos a 1%.

Conforme detalhado na seção 4.1, o efeito da adoção de ERP pode variar 
ao longo da distribuição de produtividade das empresas e, assim, faz-se necessária 
uma análise conjunta de vários quantis com o objetivo de identificar diferenças 
nos resultados. Nesse contexto, a tabela 5, a seguir, apresenta os valores estimados 
do segundo estágio do modelo por intermédio de regressão quantílica.
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TABELA 5
Segundo estágio: efeito quantílico com correção do viés de seleção (Buchinsky)

Variáveis

Regressão quantílica Regressão quantílica

(sem correção de viés de seleção) (com correção de viés de seleção)

Q25 Q50 Q75 Q25 Q50 Q75

Intercepto 8,64* 6,65* 6,46* 7,75* 6,95* 4,41*

Estoque de capital (log) 0,20* 0,27* 0,34* 0,22* 0,26* 0,37*

Pessoal ocupado (log) -0,19* -0,22* -0,31* -0,17* -0,22* -0,20*

ERP 0,22* -0,08* -0,07* 0,90* -0,33 1,33*

Escolaridade (anos de estudo) -0,01 0,07* 0,07* 0,01 0,07* 0,13*

Idade da firma 0,02* 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02*

Idade média dos trabalhadores -0,04* -0,004 -0,01* -0,05* -0,00 -0,02*

Intensidade tecnológica da firma (OCDE) 0,24* 0,07* 0,13* 0,15* 0,09* -0,06

Proporção de usuários com acesso à Internet 0,016* 0,01* 0,03* 0,02* 0,01* 0,03*

Região Norte -0,13 -0,05 0,11 -0,19 -0,04 -0,06

Região Nordeste -0,50* -0,34* -0,12* -0,51* -0,32* -0,29*

Região Sudeste 0,07* 0,06* -0,04 0,04 0,10* -0,15*

Região Centro-Oeste -0,47* -0,57* -0,51* -0,64* -0,52* -0,70*

Rede com fio – Ethernet 0,23* 0,16* 0,23* 0,39* 0,11* 0,61*

λ       0,40* -0,14 0,86*

λ2       0,04* -0,00 0,05*

Elaboração dos autores, a partir de microdados da PIA 2010 (IBGE), Rais 2010 (MTE) e TIC Empresas 2010 (CGI). 
Nota: *- Significativos a 1%.

Note que o efeito de adotar o ERP é positivo e significativo no quantil de 
0,10 e vai decaindo até deixar de ser significativo em torno da mediana (quantil 
de 0,5) e volta a ser significativo em torno do terceiro quartil, para terminar não 
significativo nos 10% de empresas mais produtivas. O gráfico 1 mostra que é 
possível atribuir impacto positivo e significativo, de forma inequívoca, apenas em 
empresas de baixa produtividade (20% menos produtivas). 
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GRÁFICO1
Impacto da adoção de ERP  na produtividade do trabalho nas empresas industriais 
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Elaboração dos autores, a partir de microdados da PIA 2010 (IBGE), Rais 2010 (MTE) e TIC Empresas 2010 (CGI). 

Veja, também por meio do gráfico 1, que a partir do percentil de 20% – exceto 
o intervalo compreendido aproximadamente entre os percentis de 60% e 80% – o 
intervalo de confiança (área sombreada) contém o valor zero. Uma possível expli-
cação para essa característica é que as firmas com baixa produtividade do trabalho 
estejam operando com um nível insuficiente de capital físico e adotar um software 
de ERP está diretamente associado a investimentos em computadores. Além disso, 
empresas que adotam ERP tipicamente submetem seus funcionários a treinamentos 
que, em certa medida, aumentam a proficiência desses em equipamentos de alta 
tecnologia, aumentando, assim, a produtividade do trabalho deles. 

Quanto às empresas com produtividade mais alta, um dos possíveis fatores a 
explicar o impacto irrelevante de ERP na produtividade pode ser a menor adoção 
das firmas de média-alta e alta tecnologia, em relação às demais. Outra possível 
explicação é um problema de mensuração, não do processo gerador de dados em 
si. Especificamente, adotar ERP demanda uma reestruturação de diversos setores 
da empresa e seus resultados podem não surtir efeito imediatamente. Nesse caso, 
uma análise em painel com defasagens temporais da variável indicadora de ERP 
seria mais adequada. A pesquisa TIC Empresas, entretanto, não é censitária, o 
que complica muito a implementação econométrica. Em outras palavras, empre-
sas diferentes podem representar o mesmo estrato em anos diferentes e não seria 
possível estimar efeitos individuais dessas empresas. Além disso, o peso amostral 
seria diferente em cada ano, dificultando o processo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo é mais um a contribuir no esforço de se avaliar o impacto do 
investimento em TICs na produtividade das firmas. A partir dos resultados, não foi 
possível constatar que a adoção do ERP tenha um impacto positivo generalizado 
nas firmas industriais brasileiras. O efeito da adoção de ERP sobre a produtividade 
das empresas é bastante heterogêneo ao longo da distribuição de produtividade 
e o efeito médio é não significativo. Ele é positivo e significativo até o primeiro 
decil e vai decaindo até deixar de ser significativo em torno da mediana e volta 
a ser significativo em torno do terceiro quartil, para terminar não significativo a 
partir do percentil 90%. 

Um aspecto a se ressaltar é que no presente trabalho não há distinção entre 
capital tradicional e capital TICs, por indisponibilidade de dados. Em comparação 
com o trabalho de Engelstätter (2009), o presente texto tem a desvantagem de 
não ter controlado os possíveis impactos da adoção de SCM e CRM. Por sua vez, 
o presente artigo realizou controle por possível endogeneidade, ao contrário do 
primeiro. No melhor cenário possível, deve-se controlar a endogeneidade e a adoção 
de diferentes softwares ao longo do tempo, mas isso requer a disponibilidade de 
uma riqueza de dados que, pela literatura disponível, ainda não foi possível realizar.
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