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1 INTRODUÇÃO

Parte da literatura de crescimento econômico assume que a adoção de novas tecnologias 
ocorre por meio de novas gerações de máquinas e equipamentos (M&E). Esta linha, 
que remete a Solow (1962), parte da distinção entre progresso técnico incorporado 
e desincorporado. O primeiro se referiria a inovações tecnológicas que são introdu-
zidas no processo produtivo de forma incorporada nas novas gerações de M&E. Por 
sua vez, o progresso técnico desincorporado seria todo aquele que não depende da 
introdução de novos bens de capital e afeta igualmente as máquinas velhas e novas.

Com isso, o crescimento da produtividade poderia ocorrer de duas formas: por 
meio do progresso técnico incorporado, ou daquele desincorporado. Tal raciocínio 
leva então à conclusão de que deveria haver uma relação positiva entre aquisições 
de M&E por parte das firmas, e suas respectivas produtividades. Porém, os estudos 
empíricos no nível da firma não corroboram essa expectativa. Por um lado, Hugget 
e Ospina (2001) e Sakellaris (2004) encontram um efeito negativo dos picos de 
investimento sobre a produtividade total dos fatores (PTF) das firmas. Por outro, 
Power (1998) e Nilsen, Raknerud, Rybalka e Skjerpen (2009) encontram efeitos 
de pequena magnitude sobre a produtividade do trabalho.

Algumas possíveis explicações para esse aparente paradoxo podem ser apon-
tadas. A explicação talvez mais imediata vem do modelo de learning-by-doing de 
Jovanovic e Nvarko (1996). Sob tal arcabouço, a produtividade da firma tenderia 
a crescer conforme ela adquirisse conhecimento, por meio do próprio processo 
produtivo, a respeito da tecnologia adotada. A partir deste ponto de vista, a pro-
dutividade da firma imediatamente após a adoção de novas tecnologias poderia de 
fato ser menor do que sob a tecnologia antiga. Porém, conforme a firma aprendesse 
a respeito da nova tecnologia, sua produtividade tenderia a crescer, podendo even-
tualmente alcançar ou ultrapassar seu nível de produtividade sob a tecnologia antiga.
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Uma segunda possível explicação parte da percepção de que, frequentemente, 
o objetivo da firma ao realizar investimentos não é propriamente o crescimento da 
produtividade. Dois diferentes arcabouços teóricos costumam explorar essa ideia. 
Por outro lado, na literatura de organização industrial, modelos como os de Spence 
(1979) e Dixit (1980) exploram a ideia de que as firmas podem incorrer em um 
sobreinvestimento como uma estratégia para deter a entrada de novos concorrentes. 
Por seu turno, a literatura de finanças corporativas costuma introduzir a separação 
entre propriedade e controle da firma, dissociando as figuras do acionista da firma 
(seu proprietário) da de seu administrador (que detém o controle das decisões da 
firma). Com isso, os investimentos da firma não seriam realizados visando a maxi-
mização do valor da firma, mas sim a maximização da utilidade do administrador. 
Por exemplo, nos modelos de construção de império, a firma poderia incorrer em 
sobreinvestimento e crescimento excessivo visando benefícios (como status pessoal) 
a seu administrador – vide Jensen (1986) e Zwiebel (1996).

A partir desse ponto de vista, o presente trabalho tem o objetivo de investigar 
o impacto do investimento sobre a produtividade no nível da firma. Com esse 
intuito, parte-se da metodologia desenvolvida em Power (1998), que se baseia na 
ideia de que a existência de custos fixos e afundados no processo produtivo faz 
com que não seja lucrativo para a firma o investimento imediato em cada nova 
tecnologia. Como consequência, a trajetória dos investimentos da firma apresen-
taria um comportamento intermitente, levando à ocorrência de eventuais picos 
em determinados anos, representando a adoção de novas tecnologias.1 A estratégia 
empírica desenvolvida consiste, então, em dois passos: primeiro, a identificação de 
tais picos na série de investimentos da firma; segundo, a investigação da trajetória 
da produtividade em resposta àqueles picos.

Este trabalho investiga o impacto desses picos de investimento tanto sobre a 
PTF, quanto sobre a produtividade do trabalho. Com relação à primeira, os resul-
tados observados parecem corroborar a hipótese de learning-by-doing: nota-se uma 
queda imediata na PTF, seguida de uma convergência gradual a níveis anteriores. 
Já com relação à produtividade do trabalho, observa-se o inverso: um aumento 
imediato, seguido de uma queda gradual.

Para compreender melhor esses resultados, o presente trabalho também 
investiga os efeitos dos picos de investimento sobre os componentes da produti-
vidade, ou seja, sobre o produto da firma e sua demanda por fatores de produção.  
Com isso, observa-se um efeito imediato positivo sobre o produto da firma, seu 
pessoal ocupado, e as intensidades de capital e de utilização de insumos interme-
diários. Dessa forma, mostra-se que o efeito positivo dos picos de investimento 

1. Esta ideia é baseada em modelos de progresso técnico incorporado com a existência de custos fixos e afundados no 
processo produtivo, tais como os de Chari e Hopenhayn (1991) ou Cooper, Haltiwanger e Power (1999).
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sobre a produtividade do trabalho é gerado especialmente pela maior intensidade 
do capital, que mais do que compensa a queda na PTF. Esses efeitos combinados 
provocam então um efeito positivo sobre a produtividade do trabalho, concomi-
tante a um efeito negativo sobre a PTF.

Este artigo concilia, então, as diferentes evidências reportadas pela literatura. 
Conforme exposto anteriormente, os resultados encontrados referentes ao impacto 
dos investimentos sobre a produtividade da firma variam ao longo das diferentes 
medidas de produtividade. Ao examinar o efeito dos investimentos sobre a demanda 
por fatores de produção por parte da firma, o presente trabalho logra estabelecer 
a correspondência entre esses diferentes resultados.

Para abordar essas questões, o presente artigo conta com três seções além 
desta introdução. Enquanto a seção dois apresenta a construção das variáveis em-
pregadas, a seção três introduz o modelo empírico estimado e discute os resultados 
encontrados. A última seção traça então as conclusões finais.

2 CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS

Para a análise a seguir, foram utilizadas a Pesquisa Industrial Anual (PIA), realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ambas 
referentes ao período compreendido entre 1996 e 2010. A partir de tais fontes, 
foram construídas as variáveis referentes à PTF, aos picos de investimento e à idade 
do investimento das firmas. As construções dessas variáveis e o modelo empírico 
são abordados nas subseções a seguir.

2.1 Estimação da PTF no nível da firma

Admita uma função de produção Cobb-Douglas, tal que, para uma determinada 
firma i ,

Yit = AitKit
βk Lit

βl Mit
βm , (1)

em que Yit  representa o produto da firma i  no ano t ; Kit , seu estoque de capital; 
Lit , seu pessoal ocupado; Mit , os insumos intermediários;2 e Ait , um parâmetro 
tecnológico. Extraindo o logaritmo na equação (1),

yit = β0 + βkkit + βllit + βmmit + vit + uit , (2)

2. No presente trabalho,  são dados, respectivamente, pelas variáveis referentes à receita bruta, número 
médio de empregados no ano, e consumo operacional intermediário da PIA. Por sua vez,  é dado pela série construída 
a partir da metodologia descrita em Alves e Silva (2008).
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em que as variáveis em minúsculo representam o logaritmo natural das respectivas 
variáveis, e ln Ait = β0 + vit + uit . Sob esta especificação, a produtividade da firma 
seria dada por wit = β0 + vit , enquanto uit  seria um componente i.i.d. represen-
tando desvios inesperados. Com isso, uma vez dadas as estimativas β̂0 , β̂k, β̂l  e, 
β̂m a produtividade da firma poderia ser estimada como

ŵit = yit − β̂kkit + β̂llit + β̂mmit . (3)

De imediato, os parâmetros em questão podem ser estimados, a partir da 
equação (2), por OLS. Porém, um problema de simultaneidade pode ocorrer caso 
haja correlação entre a variável omitida vit  e qualquer uma das variáveis depen-
dentes. Neste caso, os pressupostos do modelo OLS seriam violados, podendo 
levar a estimadores viesados.

Para resolver esse problema de simultaneidade, foi desenvolvida uma extensa 
literatura – para uma revisão desta, vide Van Beveren (2012). Com base nessa li-
teratura, o presente trabalho utilizará três métodos de estimação de ŵit : Blundell 
e Bond (2000), Levinsohn e Petrin (2003) e Wooldridge (2009). 

2.2 Picos de investimento

Seja Iit  a taxa de investimento da firma i  no ano t , definida como a razão entre as 
aquisições de M&E3 da firma em t  e o estoque de capital desta em t −1. Denote  
IiMED como a mediana dessa taxa, para a firma i , ao longo do período analisado. 
Então, neste trabalho, identifica-se como tendo ocorrido um pico de investimento 
no ano t  caso uma das duas condições a seguir sejam satisfeitas:

(C1) Iit >min 0,20;α IiMED{ }
(C2) Iit >min 0,20;β IiMED{ } , e se observe ou Ii t−1( ) > β IiMED( ) ,  (4)

ou Ii t+1( ) > β IiMED( ) , 

em que α  e β  são constantes positivas arbitrárias.

A ideia por trás do critério citado é que picos de investimento devem ser ca-
racterizados como eventos raros e significativos na história da firma. A característica 
relativa à significância é capturada pela regra absoluta, segundo a qual a taxa de 
investimento deve corresponder ao menos a 20% do estoque de capital da firma. 

3. Neste trabalho, para aquisições de M&E é utilizada a variável homônima da PIA, acrescida da produção própria e de 
melhorias referentes a este tipo de capital.
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Esta regra foi utilizada isoladamente por Cooper, Haltiwanger e Cooper (1999), e 
associada a outras regras por Power (1998), Nilsen, Raknerud, Rybalka e Skjerpen 
(2009) e Grazzi, Jacoby e Treibich (2013).

Por sua vez, o atributo de ser um evento raro é capturado pela regra relativa, 
que determina que a taxa de investimento da firma deva ser superior à sua taxa de 
investimento mediana, multiplicada por uma constante. O valor desta constante 
(no presente trabalho, 1,75) é arbitrário. A tabela 1 mostra a sensibilidade da 
classificação proposta a partir de diferentes valores para a constante em questão. 
Nota-se uma variação pouco significativa ao longo dos diferentes valores, sendo 
que o fator preponderante mostra-se a regra absoluta.

Além disso, assim como procedido em Power (1998), a regra relativa em (C1) 
é complementada por (C2), que tem o intuito de acomodar significativos investi-
mentos que acabam por vezes sendo realizados em anos consecutivos, ao invés de 
integralmente em um ano específico. Para β , este trabalho utiliza o mesmo valor 
que Power (1998), 0,90.

TABELA 1
Percentuais de observações e investimento agregado classificados como picos, para 
diferentes valores de α  e β

α/β % Observações % Investimento agregado

0/0 11,92 27,67

1,75/0,9 11,30 26,90

2,5/0,9 11,20 26,79

3,25/0,9 11,14 26,68

Elaboração do autor, a partir da PIA. 

Para caracterizar o processo de investimento das firmas investigadas, a tabela 
2 mostra as séries das frequências de picos e das taxas de investimento (dadas 
pela razão entre o investimento agregado em t  e o estoque de capital agregado 
em t −1), ao longo do período analisado. A correlação entre as duas séries é de 
34%. Porém, ao se considerar apenas o período compreendido entre 1996 e 2004, 
essa correlação passa a ser de 81%. Dessa forma, parece haver uma mudança no 
comportamento das séries a partir de 2005.

Uma possível explicação seria que, neste segundo período, os esforços de 
investimento teriam se tornado mais distribuídos ao longo das firmas, gerando 
menos picos concomitante a um aumento da taxa de investimento. Para verificar 
essa hipótese, a tabela 2 exibe também a série de índices de Herfindahl para o 
investimento a cada ano. A correlação entre esta série e a da taxa de investimento 
é de 71%, o que mostra um processo de acumulação de capital relativamente 



192 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

concentrado em poucas firmas. Ainda, a partir de 2005 o índice de Herfindahl 
apresenta um comportamento crescente, acompanhando a taxa de investimento. 
Esse comportamento evidencia um aumento da concentração no processo de acu-
mulação de capital das firmas, o que sugere que a possível explicação apontada para 
o comportamento da série de picos não procede. Dessa forma, este é um tópico 
que necessita ser investigado mais profundamente.

TABELA 2
Séries referentes à frequência dos picos de investimento, à taxa de investimento,  
e ao índice de Herfindahl

Anos Picos (%) Taxa de investimento (%) Índice de Herfindahl

1996 5,5 1,57 0,018

1997 9,7 1,64 0,015

1998 9,2 1,69 0,020

1999 10,7 2,02 0,020

2000 13,1 2,11 0,030

2001 13,1 2,87 0,034

2002 13,3 2,59 0,009

2003 13,7 2,73 0,014

2004 14,2 3,61 0,055

2005 9,7 3,68 0,041

2006 10,3 4,10 0,060

2007 13,8 5,16 0,033

2008 12,0 5,75 0,034

2009 10,5 4,91 0,060

2010 12,2 5,22 0,080

Elaboração do autor, a partir da PIA. 

Em seguida, foi construída a variável idade do investimento, dada pela dife-
rença entre o ano de determinada observação e o ano em que foi observado o pico 
anterior para a referida firma. Por exemplo, suponha uma firma em 2000 cujo 
pico anterior tenha sido observado em 1997. Então, a idade de seu investimento é 
considerada como sendo de três anos. A tabela 3 mostra a frequência das observa-
ções referentes à idade do investimento. Na linha denotada 6+  estão agrupadas as 
observações cuja idade do investimento é igual ou maior que seis. Assim, percebe-se 
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uma diminuição gradual do percentual conforme cresce a idade do investimento, 
seguido de percentual levemente superior na linha 6+ .4

TABELA 3
Frequência da variável idade do investimento (1996-2010)

Idade do investimento % das observações

0 36,7

1 17,9

2 12,7

3 9,0

4 6,6

5 4,9

6+ 12,1

Elaboração do autor, a partir da PIA. 

3 MODELO EMPÍRICO

Seja Zit  um vetor contendo: variáveis binárias referentes à idade do investimento 
(de zero a cinco anos); variáveis referentes à idade da firma, e ao quadrado desta;5 
variáveis binárias referentes ao ano da observação (de 1996 a 2010); variáveis 
binárias referentes ao tamanho da firma (até 250 empregados, de 250 a 500, de 
500 a 1.000, de 1.000 a 2.500, de 2.500 a 5.000, e acima de 5.000); e variáveis 
binárias referentes ao setor da firma, a dois dígitos da Classificação Nacional de 
Atividade Econômica (CNAE) do IBGE.6

Em seguida, considere as variáveis (todas elas em logaritmo): ptf _ bbit , 
ptf _ lpit  e ptf _ wit , referentes às medidas de PTF obtidas a partir, respectiva-

mente, de Blundell e Bond (2000), de Levinsohn e Petrin (2003) e de Wooldridge 
(2009); a produtividade do trabalho, yit − lit( ) ; o produto, yit ; o pessoal ocupado, 
lit  ; a intensidade do capital, kit − lit( ) ; e a intensidade da utilização de insumos 
intermediários, mit − lit( ) .

4. Para a construção da tabela 3, utilizaram-se apenas as observações com idade do investimento determinada, ou seja, 
não se considerando as observações das firmas antes da identificação de seus respectivos primeiros picos ao longo do 
período compreendido. Por este motivo, o percentual de observações com idade do investimento zero na tabela 3 é 
superior ao percentual de observações caracterizadas como picos pela tabela 1. 
5. Neste trabalho, no primeiro ano em que uma determinada firma aparece na PIA, como idade da firma utiliza-se 
a variável proxy referente ao tempo de trabalho na firma de seu trabalhador mais antigo (antiguidade em termos 
não de idade do trabalhador, mas sim de tempo de trabalho na firma), obtido a partir da Rais. Com base nesta proxy 
utilizada para o primeiro ano em que a firma aparece na base, a idade para os anos subsequentes é estimada apenas 
acrescentando uma unidade a cada ano. 
6. Variável esta também obtida pela PIA.
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Para cada uma das variáveis indicadas anteriormente como variável depen-
dente, estima-se, por efeitos fixos, a equação (5):

xit = βZit + ui + ε it , (5)

em que xit  representa a variável dependente em questão, β  , um vetor de parâ-
metros, ui , o efeito fixo da firma, e ε it , o termo de erro.

A partir dos coeficientes das variáveis binárias referentes à idade do inves-
timento, observa-se o efeito do pico sobre cada uma das variáveis dependentes. 
Dessa forma, investiga-se, por um lado, tal efeito sobre a produtividade das firmas, 
sendo esta mensurada por meio das distintas medidas de PTF e pela produtividade 
do trabalho. Em seguida, investiga-se o efeito do pico sobre os componentes de 
tais medidas de produtividade, ou seja, sobre o produto da firma e sua demanda 
por fatores de produção.

3 RESULTADOS

A apresentação dos resultados será dividida em duas partes. A primeira delas expõe 
o efeito dos picos de investimento sobre as diferentes medidas de produtividade. 
A segunda parte exibe tal efeito sobre os componentes de tais medidas.

3.1 Efeitos sobre a produtividade da firma

A tabela 4 mostra os resultados das estimações da equação (5) para as medidas 
de PTF e para a produtividade do trabalho como variáveis dependentes. Nota-se 
que todos os parâmetros referentes às variáveis binárias de idade do investimento 
mostram-se significativamente diferentes de zero.

O gráfico 1 ilustra os efeitos da idade do investimento em termos percentuais.7 
Com relação às medidas de PTF, nota-se um comportamento comum entre elas: 
uma queda imediata em torno de 20% a 25%, seguida de um aumento gradual. 
No quinto ano após o pico, a PTF mostra-se em torno de 12% inferior ao nível 
anterior ao pico.

Por sua vez, a produtividade do trabalho apresenta um crescimento imediato 
de 11%, seguido de uma queda gradual. Cinco anos após, a produtividade do 
trabalho mostra-se apenas 2% superior ao nível anterior ao pico. 

7. Os efeitos percentuais foram estimados pela fórmula , para cada  em questão,  conforme 
proposto por Kennedy (1981).
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TABELA 4
Estimativas da relação entre as medidas de produtividade da firma e a idade do seu 
investimento (1996-2010)

Variáveis PTF-LP PTF-BB PTF-W Produtividade do Trab.

Idade -0,0437*** -0,0541*** -0,0620*** 0,0343***

(0,00396) (0,00448) (0,00406) (0,00265)

Idade ao quadrado -0,00008*** 0,000290*** 0,000133*** -0,000431***

(0,000028) (0,000032) (0,000029) (0,000029)

Idade do invest. (0 anos) -0,223*** -0,306*** -0,273*** 0,104***

(0,00756) (0,00855) (0,00776) (0,00776)

Idade do invest. (1 ano) -0,232*** -0,308*** -0,270*** 0,0985***

(0,00723) (0,00817) (0,00742) (0,00747)

Idade do invest. (2 anos) -0,216*** -0,276*** -0,241*** 0,0738***

(0,00693) (0,00784) (0,00712) (0,00728)

Idade do invest. (3 anos) -0,185*** -0,236*** -0,203*** 0,0622***

(0,00679) (0,00768) (0,00697) (0,00726)

Idade do invest. (4 anos) -0,150*** -0,189*** -0,159*** 0,0439***

(0,00677) (0,00766) (0,00695) (0,00737)

Idade do invest. (5 anos) -0,119*** -0,140*** -0,118*** 0,0234***

(0,00691) (0,00781) (0,00709) (0,00765)

Pessoal ocupado (250-500) -0,0166 -0,157*** -0,182*** -0,295***

(0,0103) (0,0117) (0,0106) (0,0114)

Pessoal ocupado (500-1000) 0,0122 -0,211*** -0,311*** -0,464***

(0,0169) (0,0191) (0,0174) (0,0183)

Pessoal ocupado (1000-2500) -0,0750*** -0,231*** -0,476*** -0,707***

(0,0267) (0,0302) (0,0274) (0,0276)

Pessoal ocupado (2500-5000) -0,0164 -0,183*** -0,658*** -0,915***

(0,0469) (0,0531) (0,0482) (0,0450)

Pessoal ocupado (> 5000) 0,0882 0,0866 -0,739*** -1,343***

(0,0818) (0,0925) (0,0840) (0,0688)

Constante 2,912*** 9,837*** -5,112*** 10,13***

(0,275) (0,311) (0,283) (0,270)

Número de observações 127.074 127.074 127.074 179.828

R-squared 0,877 0,895 0,494 0,041

Número de firmas 30.822 30.822 30.822 35.475

F stat 13.499 16.070 1.844 120,9

Model df 30.872 30.872 30.872 35.525

Residual df 96.201 96.201 96.201 144.302

Elaboração do autor, a partir da PIA.
Notas: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Obs.: Desvios padrão em parênteses. 
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GRÁFICO 1
Estimativas da relação entre as medidas de produtividade da firma e a idade do seu 
investimento (tabela 4)
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Elaboração do autor, a partir da PIA. 

3.1.1 Firmas com apenas uma unidade local

Picos de investimento podem responder a dois propósitos: por um lado, podem 
ser motivados por uma renovação tecnológica do parque industrial; por outro, 
podem ser parte de uma expansão da firma. Conforme seja o propósito do pico 
de investimento em questão, o impacto sobre a produtividade da firma pode ser 
distinto. Sob este ponto de vista, para os propósitos do presente trabalho, de par-
ticular importância são os picos destinados a renovar tecnologicamente o parque 
industrial da firma, ou reequipá-lo com novas máquinas e equipamentos. De fato, 
a partir da ideia de progresso técnico incorporado – segundo a qual a inovação 
tecnológica seria introduzida no processo produtivo de forma incorporada nas 
novas gerações de M&E –, espera-se uma resposta positiva da produtividade em 
relação a esse tipo de investimento.

A partir apenas dos dados das pesquisas utilizadas, torna-se difícil, senão 
inviável, a identificação da motivação de cada pico de investimento. Porém, uma 
vez que a PIA fornece o número de unidades locais de cada firma, optou-se por 
fazer uma análise restrita às firmas que permaneceram, ao longo de todo o pe-
ríodo analisado, com apenas uma unidade local. A expectativa é que os picos de 
investimento por parte dessas firmas tendam a ser caracterizados primordialmente 
como de reequipamento, em detrimento à motivação por uma expansão da firma.
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A tabela 5 reporta a distribuição das firmas que permaneceram com apenas 
uma unidade local ao longo de todo o período, ao longo dos quartis de cada 
variável. Deve-se notar que tais quartis se referem à totalidade das firmas. Assim, 
por exemplo, a tabela 5 mostra que, no que se refere à medida de PTF por meio 
de Levinsohn e Petrin (2003), 9,9% das firmas com apenas uma unidade local se 
encontram no primeiro quartil (referente a todas as firmas). Da mesma forma, no 
que se refere à produtividade do trabalho, 13,8% das firmas com uma unidade 
local se situam no último quartil.

Dessa forma, pelas duas últimas colunas da tabela nota-se se tratar de firmas 
de pequeno porte. Uma vez que a presença dessas firmas no primeiro quartil é 
mais intenso para o estoque de capital do que para o pessoal ocupado, uma menor 
intensidade do capital reflete-se em uma maior presença dessas firmas nos dois 
primeiros quartis referentes à produtividade do trabalho. Por sua vez, ao se exa-
minar as medidas de PTF, percebe-se que essas firmas apresentam um percentual 
ligeiramente maior nos quartis superiores.

TABELA 5
Distribuição (em %) das firmas com uma unidade local, ao longo dos quartis8 de cada 
variável (1996-2010)

Quartil PTF-LP PTF-BB PTF-W Produtividade do Trab. Pessoal ocupado Estoque de capital

0%-25% 9,9 15,9 6,3 37,6 39,6 58,9

25%-50% 23,1 23,9 17,1 29,8 31,0 30,7

50%-75% 37,6 26,3 23,5 18,8 21,2 8,5

75%-100% 29,4 33,9 53,2 13,8 8,2 1,8

Elaboração do autor, a partir da PIA. 

A tabela 6 mostra os resultados obtidos a partir da estimação de (5), utilizando 
as diferentes medidas de produtividade como variável dependente. O gráfico 2 ilustra 
os efeitos estimados. Notam-se efeitos no mesmo sentido daqueles observados para 
a totalidade das firmas, mas com magnitudes maiores. Assim, de forma contrária 
ao esperado, observa-se uma queda imediata em torno de 35% a 50% por parte 
das diferentes medidas de PTF, seguida de um aumento gradual, até se alcançar um 
nível em torno de 11% a 15% inferior a antes do choque, depois de transcorrido 
cinco anos. Por sua vez, por parte da produtividade do trabalho, há um aumento 
imediato de 20%, seguido de uma gradual convergência ao nível anterior ao pico.

8. Os quartis são referentes à totalidade das firmas. A interpretação correta da tabela 5 seria: no que se refere, por 
exemplo, à variável PTF-LP, de 100% das firmas com uma unidade local, 9,9% se situam no primeiro quartil, 23,1% no 
segundo, 37,6% no terceiro, e 29,4% no quarto. 
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TABELA 6
Estimativas da relação entre as medidas de produtividade e a idade do investimento, 
para as firmas com apenas uma unidade local (1996-2010)

Variáveis PTF-LP PTF-BB PTF-W
Produtividade do 

Trab.

Idade -0,0275* -0,00403 -0,0272* 0,0673***

(0,0142) (0,0158) (0,0151) (0,0124)

Idade ao quadrado -0,000912*** -0,000794*** -0,000418*** -0,00117***

(0,000142) (0,000157) (0,000151) (0,000158)

Idade do invest. (0 anos) -0,444*** -0,689*** -0,560*** 0,180***

(0,0314) (0,0349) (0,0335) (0,0334)

Idade do invest. (1 ano) -0,415*** -0,631*** -0,508*** 0,170***

(0,0302) (0,0335) (0,0322) (0,0321)

Idade do invest. (2 anos) -0,344*** -0,521*** -0,424*** 0,132***

(0,0291) (0,0323) (0,0310) (0,0311)

Idade do invest. (3 anos) -0,260*** -0,399*** -0,329*** 0,115***

(0,0285) (0,0316) (0,0303) (0,0306)

Idade do invest. (4 anos) -0,165*** -0,270*** -0,217*** 0,0870***

(0,0285) (0,0317) (0,0304) (0,0310)

Idade do invest. (5 anos) -0,121*** -0,165*** -0,148*** 0,0358

(0,0297) (0,0330) (0,0316) (0,0324)

Pessoal ocupado (250-500) -0,0704* -0,209*** -0,143*** -0,424***

(0,0372) (0,0414) (0,0397) (0,0411)

Pessoal ocupado (500-1000) -0,0828 -0,348*** -0,238*** -0,775***

(0,0718) (0,0798) (0,0765) (0,0778)

Pessoal ocupado (1000-2500) -0,432*** -0,378** -0,0357 -1,559***

(0,146) (0,162) (0,156) (0,148)

Constante -16,47*** 22,93*** 8,692*** 8,323***

(0,339) (0,377) (0,361) (0,277)

Número de observações 28.952 28.952 28.952 38.786

R-squared 0,857 0,862 0,406 0,063

Número de firmas 10.782 10.782 10.782 12.696

F stat 2.648 2.756 302,4 42,42

Model df 10.822 10.822 10.822 12.736

Residual df 18.129 18.129 18.129 26.049

Elaboração do autor, a partir da PIA.
Notas: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Obs.: Desvios padrão em parênteses. 
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 GRÁFICO 2

Estimativas da relação entre as medidas de produtividade e a idade do investimento, 
para as firmas com apenas uma unidade local (tabela 6)
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Elaboração do autor, a partir da PIA. 

3.1.2 Firmas em expansão

De forma exploratória, foram investigadas também as firmas em expansão, defini-
das, no presente trabalho, como aquelas que apresentam um pico de investimento 
em t  e, ao mesmo tempo, ou reportem um aumento no número de unidades 
locais em t , ou o reportem em t −1 e não apresentam pico em tal ano. O efeito 
esperado dos picos de investimento sobre a produtividade desse tipo de firma não 
é imediatamente claro. Por um lado, há questões referentes a retornos de escala; 
por outro, assim como nas demais firmas, há a expectativa de que novas safras de 
M&E sejam mais produtivas.

A tabela 7, de forma análoga à tabela 5, mostra a distribuição das firmas em 
expansão, ao longo dos quartis de cada variável. Neste caso, nota-se uma distribuição 
bastante uniforme ao longo dos quartis, o que sugere que as firmas em expansão 
apresentam características razoavelmente semelhantes à totalidade das firmas.
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TABELA 7
Distribuição (em %) das firmas em expansão, ao longo dos quartis de cada variável 
(1996-2010)

Quartil PTF-LP PTF-BB PTF-W Produtividade do Trab. Pessoal ocupado Estoque de capital

0%-25% 24,6 22,8 27,8 23,4 33,9 27,9

25%-50% 25,1 23,0 24,4 23,7 22,5 20,5

50%-75% 25,2 25,2 23,6 25,5 18,7 22,6

75%-100% 25,2 29,0 24,2 27,4 24,9 28,9

Elaboração do autor, a partir da PIA. 

A tabela 8 mostra os resultados obtidos a partir da estimação de (5), para as 
medidas de produtividade como variável dependente; o gráfico 2 ilustra os efeitos 
estimados. Novamente, notam-se resultados que vão na mesma direção daqueles 
para a totalidade das firmas. Porém, no caso das firmas em expansão, os efeitos 
observados mostram-se de magnitudes inferiores. De fato, percebe-se um efeito 
imediato negativo sobre a PTF, em torno de 10%, seguido de melhora pequena e 
gradual, fazendo com que, cinco anos após o pico, a PTF permaneça em torno de 
6% inferior. Já a produtividade do trabalho apresenta um aumento imediato de 
11%, seguido de uma convergência gradual ao nível anterior ao pico.

TABELA 8
Estimativas da relação entre as medidas de produtividade e a idade do investimento, 
para as firmas em expansão (1996-2010)

Variáveis PTF-LP PTF-BB PTF-W
Produtividade do 

Trab.

Idade -0,0399*** -0,0635*** -0,0745*** 0,0140***

(0,00706) (0,00771) (0,00736) (0,00476)

Idade ao quadrado -0,000068 0,000212*** 6,63e-05 -0,000116**

(0,000046) (0,000050) (0,000048) (0,000050)

Idade do invest. (0 anos) -0,0665*** -0,117*** -0,153*** 0,103***

(0,0170) (0,0185) (0,0177) (0,0170)

Idade do invest. (1 ano) -0,0815*** -0,122*** -0,158*** 0,105***

(0,0154) (0,0169) (0,0161) (0,0159)

Idade do invest. (2 anos) -0,0904*** -0,118*** -0,150*** 0,0875***

(0,0142) (0,0155) (0,0148) (0,0148)

Idade do invest. (3 anos) -0,0841*** -0,113*** -0,128*** 0,0724***

(0,0131) (0,0143) (0,0137) (0,0141)

Idade do invest. (4 anos) -0,0765*** -0,0941*** -0,110*** 0,0506***

(0,0123) (0,0135) (0,0129) (0,0135)

(Continua)
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Variáveis PTF-LP PTF-BB PTF-W
Produtividade do 

Trab.

Idade do invest. (5 anos) -0,0665*** -0,0599*** -0,0738*** 0,0322**

(0,0117) (0,0128) (0,0122) (0,0133)

Pessoal ocupado (250-500) 0,0130 -0,0979*** -0,148*** -0,325***

(0,0172) (0,0188) (0,0180) (0,0193)

Pessoal ocupado (500-1000) 0,0494* -0,180*** -0,285*** -0,468***

(0,0268) (0,0293) (0,0280) (0,0295)

Pessoal ocupado (1000-2500) 0,0540 -0,113*** -0,439*** -0,644***

(0,0391) (0,0427) (0,0408) (0,0410)

Pessoal ocupado (2500-5000) 0,0287 -0,121* -0,701*** -0,886***

(0,0610) (0,0667) (0,0636) (0,0609)

Pessoal ocupado (> 5000) 0,0169 0,0967 -0,895*** -1,152***

(0,103) (0,112) (0,107) (0,0933)

Constante 3,622*** 8,560*** -9,859*** 11,01***

(0,496) (0,542) (0,517) (0,486)

Número de observações 37.242 37.242 37.242 55.572

R-squared 0,864 0,913 0,514 0,037

Número de firmas 10.611 10.611 10.611 16.100

F stat 3.308 5.476 550,3 29,37

Model df 10.661 10.661 10.661 16.150

Residual df 26.580 26.580 26.580 39.421

Elaboração do autor, a partir da PIA.
Notas: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Obs.: Desvios padrão em parênteses. 

 

(Continuação)
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GRÁFICO 3
Estimativas da relação entre as medidas de produtividade e a idade do investimento, 
para as firmas em expansão (tabela 5).
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Elaboração do autor, a partir da PIA. 

3.2 Efeitos sobre o produto e sobre os fatores de produção

No intuito de procurar compreender melhor os resultados apresentados na subseção 
anterior, analisam-se os efeitos dos picos de investimento sobre o produto da firma 
e sobre sua demanda por fatores de produção. Dessa forma, estima-se a mesma 
equação (5) por efeitos fixos, utilizando como variável dependente o produto, o 
número de empregados, a intensidade do capital e a intensidade da utilização de 
insumos intermediários (com todas essas variáveis expressas em logaritmo). 

A tabela 9 apresenta os resultados obtidos, enquanto o gráfico 4 ilustra os 
efeitos da idade do investimento sobre as variáveis em questão. Nota-se um au-
mento imediato tanto do produto, quanto da demanda por fatores de produção. 
No entanto, esse aumento atinge seu máximo no ano seguinte ao pico. A partir 
do segundo ano após o mesmo, a resposta positiva por parte das variáveis começa 
a cair, mas mantém níveis positivamente persistentes.



203Impacto dos investimentos sobre a produtividade das firmas industriais brasileiras

TABELA 9
Estimativas da relação entre os componentes da produtividade da firma e a idade do 
seu investimento (1996-2010)

Variáveis PTF-LP PTF-BB PTF-W Produtividade do Trab.

Idade 0,00542** -0,0283*** 0,308*** -0,143***

(0,00270) (0,00220) (0,00865) (0,00923)

Idade ao quadrado -0,000984*** -0,000562*** -0,00458*** -0,00129***

(0,00003) (0,000024) (0,000094) (0,000091)

Idade do invest. (0 anos) 0,321*** 0,214*** 2,198*** 0,377***

(0,00790) (0,00642) (0,0254) (0,0243)

Idade do invest. (1 ano) 0,330*** 0,230*** 2,284*** 0,791***

(0,00760) (0,00618) (0,0244) (0,0234)

Idade do invest. (2 anos) 0,273*** 0,197*** 1,996*** 0,634***

(0,00741) (0,00603) (0,0238) (0,0228)

Idade do invest. (3 anos) 0,225*** 0,160*** 1,657*** 0,530***

(0,00739) (0,00601) (0,0237) (0,0226)

Idade do invest. (4 anos) 0,172*** 0,127*** 1,280*** 0,399***

(0,00749) (0,00610) (0,0240) (0,0230)

Idade do invest. (5 anos) 0,120*** 0,0948*** 0,920*** 0,331***

(0,00778) (0,00633) (0,0249) (0,0238)

Pessoal ocupado (250-500) 0,573*** 0,868*** -0,832*** -0,434***

(0,0116) (0,00943) (0,0371) (0,0345)

Pessoal ocupado (500-1000) 0,999*** 1,459*** -1,425*** -0,735***

(0,0186) (0,0152) (0,0596) (0,0556)

Pessoal ocupado (1000-2500) 1,419*** 2,121*** -1,838*** -1,052***

(0,0281) (0,0228) (0,0898) (0,0838)

Pessoal ocupado (2500-5000) 1,889*** 2,800*** -2,142*** -1,367***

(0,0458) (0,0373) (0,146) (0,136)

Pessoal ocupado (> 5000) 2,332*** 3,671*** -2,625*** -2,109***

(0,0702) (0,0570) (0,224) (0,207)

Constante 12,63*** 2,501*** 1,136 2,514***

(0,275) (0,223) (0,878) (0,856)

Número de observações 180.329 180.382 179.173 167.526

R-squared 0,146 0,180 0,224 0,085

Número de firmas 35.488 35.585 35.158 34.951

F stat 486,0 609,8 812,6 242,0

Model df 35.538 35.636 35.208 35.001

Residual df 144.790 144.745 143.964 132.524

Elaboração do autor, a partir da PIA.
Notas: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Obs.: Desvios padrão em parênteses. 
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GRÁFICO 4
Estimativas da relação entre os componentes da produtividade da firma e a idade do 
seu investimento (tabela 9)
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Elaboração do autor, a partir da PIA. 

3.3 Discussão sobre os resultados

Os resultados apresentados nas seções anteriores parecem apontar em algumas di-
reções. Em primeiro lugar, o processo de investimento da firma, com uma grande 
presença de observações nulas concomitantes a saltos, apontam para a presença 
de não convexidades no processo de ajuste do capital. Dentre as diversas fontes 
de não convexidades, duas costumam ser enfatizadas na literatura. Uma delas diz 
respeito à irreversibilidade do capital, ou seja, uma suposta impossibilidade, por 
parte da firma, de recuperar parte do capital investido por meio da venda desse 
estoque de capital. Essa irreversibilidade poderia ser consequência tanto de uma 
especificidade do capital (como máquinas produzidas sob encomenda), quanto 
da ausência de um mercado para tal. Outra fonte de não convexidade pode ser a 
existência de custos fixos no processo de investimento. Estes custos fixos podem 
ocorrer, por exemplo, caso a firma tenha que paralisar parte de sua produção 
durante um intervalo de tempo, para permitir a instalação de novas máquinas.  
De qualquer forma, a presença de não convexidades induziria a firma a optar por 
um processo de investimentos intermitente, com períodos de investimento nulo 
ou reduzido, intercalados por picos deles.

Em segundo lugar, deve-se notar que há uma queda na PTF da firma em 
resposta ao pico de investimento, seguida de uma convergência a níveis anteriores. 
Esse comportamento pode ser resultado de learning-by-doing. O ponto de difícil 
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interpretação, porém, é a reduzida velocidade de convergência aos níveis anteriores. 
Este é um ponto que necessita ser mais profundamente investigado.

De qualquer forma, um ponto que corrobora a interpretação de learning-by-doing 
é a diferença dos efeitos exercidos de acordo com o tipo de firma. Mais precisamente, 
nota-se um efeito mais acentuado sobre as firmas com apenas uma unidade local, 
do que sobre aquelas em expansão de unidades locais. De fato, no caso daquelas, os 
picos de investimento sugerem um evento de reequipamento da firma. Já no caso das 
firmas em expansão, possivelmente não haveria a substituição de tecnologias antigas 
por novas, mas de fato uma alocação destas novas máquinas em unidades locais novas, 
ou seja, essa mudança tecnológica seria marginal. Com isso, é de se esperar que, para 
as firmas com apenas uma unidade local, o impacto imediato negativo sobre a PTF 
seja mais acentuado do que sobre aquelas em expansão.

Em terceiro lugar, nota-se um impacto positivo dos picos de investimento 
sobre a produtividade do trabalho da firma, concomitante a uma maior demanda 
por fatores de produção. Para ilustrar este resultado, considere uma firma que 
apresente um pico de investimento em t . Para uma variável x  qualquer, defina 
Δxt = xt − xt−1 . Então, a partir de (3), após as devidas manipulações algébricas, 
obtém-se 

Δ yit − lit( ) = β̂kΔ kit − lit( )+ β̂mΔ mit − lit( )
                          + β̂k + β̂m + β̂l −1( )Δlit + Δŵit .

(6)

Na equação (6), o lado esquerdo representa a variação da produtividade do 
trabalho, Δ yit − lit( ) . Por sua vez, o lado direito expressa a soma das variações 
da intensidade do capital, Δ kit − lit( ) , da intensidade da utilização de insumos 
intermediários, Δ mit − lit( ), do número de trabalhadores, Δlit , e da PTF, Δŵit . 
Deve-se notar que o termo β̂k + β̂m + β̂l −1( )Δlit  captura efeitos de escala. Em 
outras palavras, suponha Δlit > 0 . Então, a firma apresentará um aumento ou uma 
queda em sua produtividade do trabalho caso a firma apresente, respectivamente, 

retornos crescentes β̂k + β̂m + β̂l −1> 0( ) ou decrescentes β̂k + β̂m + β̂l −1< 0( )  
de escala. Assim, a influência desse termo para a produtividade do trabalho varia 
de acordo com o setor. 

De qualquer forma, o que se percebe pela equação (6) é que, para efeitos de 
produtividade do trabalho, a queda na PTF é mais do que compensada pela maior 
intensidade do capital e da utilização de insumos intermediários. Essa maior inten-
sidade dos fatores de produção é responsável então por uma maior produtividade 
do trabalho concomitante à menor PTF.
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4 CONCLUSÃO

Este artigo procurou investigar o impacto do investimento sobre a produtividade no 
nível da firma. Com relação à PTF, os resultados apontam para uma queda imediata 
em resposta aos picos de investimento, seguido de uma convergência gradual a níveis 
anteriores, corroborando a hipótese de learning-by-doing. Já com relação à produtivi-
dade do trabalho, observa-se o inverso: um aumento imediato, seguido de uma queda 
gradual. Posteriormente, mostra-se que o efeito positivo dos picos de investimento 
sobre a produtividade do trabalho é gerado especialmente pela maior intensidade do 
capital resultante, que mais do que compensa a queda observada na PTF.

De qualquer forma, alguns pontos merecem ser investigados mais profun-
damente. Em primeiro lugar, conforme foi destacado, a convergência da PTF aos 
níveis anteriores ao pico de investimento se mostra demasiadamente lenta. A dúvida 
que essa percepção coloca é se esses níveis serão eventualmente ultrapassados e um 
efeito positivo poderá então ser observado.

Um segundo ponto para pesquisa futura é a investigação da heterogeneidade 
setorial em relação aos efeitos dos picos. De fato, o processo de inovação varia de 
acordo com a atividade econômica, um ponto explorado pela tipologia de Pavitt 
(1984). Dessa forma, um ponto a ser investigado é se o efeito desses picos varia 
conforme o tipo de processo de inovação do setor.

Finalmente, os resultados seriam mais ricos e claros caso as estimações fossem 
realizadas no nível da planta, e não da firma. Esse procedimento é inviabilizado 
pela indisponibilidade de dados. De fato, as estimações restritas às firmas que, ao 
longo de todo o período, apresentaram apenas uma unidade local foi uma forma 
de se tentar contornar essa indisponibilidade de dados. Porém, uma análise no nível 
da planta não restrita a essas firmas poderia enriquecer mais a análise. 
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