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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a principal característica observada no mercado de trabalho 
brasileiro está relacionada com a qualificação da mão de obra.1 A partir das infor-
mações da Relação Anual de Informação Social (Rais), é possível verificar que a 
proporção de trabalhadores com baixa qualificação no setor industrial vem caindo 
ao longo de todo o período de 1996 a 2010. Ao mesmo tempo, a proporção dos 
trabalhadores considerados de alta e média qualificação vem apresentando um 
comportamento oposto, levando quase a uma inversão de posições entre a propor-
ção de trabalhadores com alta e baixa qualificação. Essa característica vem sendo 
recorrentemente documentada nos estudos sobre oferta e demanda por trabalho 
no Brasil (Giovannetti; Menezes-Filho, 2006; De Ferranti et al., 2002; Menezes-
Filho e Rodrigues, 2003) e, sem dúvida, pode estar associado ao comportamento 
da produtividade do setor industrial. 

Como tem sido evidenciado na literatura internacional, a relação entre a 
qualificação da mão de obra e a produtividade é positiva.2 Tal evidência sugere 
que investimentos na formação de mão de obra mais qualificada passa ser uma 
estratégia importante, seja ela para uma empresa ou para uma nação se o objetivo 
for aumentar a produtividade. Se pensarmos especificamente em termos de uma 
nação, direcionar esforços para qualificar a mão de obra deveria ser um dos prin-
cipais tópicos na agenda de políticas públicas. No entanto, para levar adiante uma  
 
 
 

1. Aqui, assumimos que a qualificação da mão de obra está diretamente associada à escolaridade. Por isso, quanto maior 
a escolaridade, maior a qualificação do trabalhador. Outra forma de definir a qualificação poderia ser considerando 
as faixas de escolaridade. Por exemplo, trabalhadores com terceiro grau completo poderiam ser considerados como 
sendo trabalhadores de alta qualificação, ao passo que trabalhadores com ensino fundamental incompleto seriam 
considerados não qualificados. 
2. A literatura internacional apresenta evidências em nível micro, em que a educação e a produtividade, medida pelos 
rendimentos dos trabalhadores, são positivamente correlacionados, dando suporte à hipótese de que os trabalhadores 
mais qualificados podem usar os insumos tangíveis da firma de forma mais efetiva. Ver Hellerstein, Neumark (1995), 
Hellerstein, Neumark (1999) e Hellerstein, Neumark, Troske (1999).
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política com esse fim, é necessário conhecer melhor a relação entre as características 
do trabalhador, da empresa e a produtividade, o que seria apenas possível por meio 
de informações em nível de empresa.

Nesse sentido, nos últimos anos, a disponibilidade de informações do tipo 
employer-employee vem permitindo que isso ocorra e a produtividade em nível da 
empresa passou a ser objeto de inúmeros estudos, como mostra Bartelsman e Doms 
(2000), Jones (2001), Ilmakunnas, Maliranta e Vainiomäki (2004), Ilmakunnas, 
Maliranta (2005), Haskel, Hawkes e Pereira (2005), Abowd e Kramarz (2006), 
Iranzo, Schivardi e Tosetti (2008), Biesebroeck (2011), Lopes e Teixeira (2012), 
entre outros. Para esses autores, as evidências geradas a partir desses estudos têm 
apontado a existência de uma persistente diferença na produtividade entre as 
empresas e permitido compreender melhor a relação entre produtividade e as 
características observadas das empresas, como o tamanho, a idade, a tecnologia, a 
atividade de inovação, entre outras. Contudo, ao que parece, ainda são necessários 
estudos que incluam as características do pessoal ocupado e, ao mesmo tempo, 
continuem dando atenção como essas características estão relacionadas à dispersão 
de produtividade nas empresas. 

Por isso, o presente estudo procura evidenciar a relação entre as características 
do pessoal ocupado, principalmente no que se refere à escolaridade, como uma 
proxy para a qualificação, e a produtividade do trabalho na empresa para o Brasil 
no período de 1996 a 2010. A partir desse resultado, o foco passa ser a dispersão 
da produtividade, visando dar ênfase ao papel da qualidade do insumo trabalho 
(Griliches, 1957; Fox e Smeets, 2011), levando em consideração que os resultados 
de políticas públicas deverão ser diferentes caso a dispersão da produtividade seja 
devido à qualidade do insumo ou alguma característica da empresa. Apenas para 
ilustrar esse segundo ponto, os estudos de Olley e Pakes (1996) e Syverson (2004) 
sugerem que a dispersão da produtividade diminui com a competição, ao passo 
que, para Griliches (1957), a dispersão de produtividade reflete a qualidade de 
insumos entre as empresas. 

Assim, além dessa breve introdução, o estudo está composto por mais três 
seções. A próxima seção faz uma breve descrição da relação entre escolaridade e 
produtividade e apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na estimação, 
bem como a fonte de dados. Na seção três, é realizada a descrição e análise dos 
resultados. Por fim, a seção quatro apresenta as considerações finais.

2 ESCOLARIDADE E PRODUTIVIDADE

A teoria do capital humano nos permite entender, de forma simples, a relação entre 
escolaridade e produtividade. Por essa teoria, quanto maior for a escolaridade do 
trabalhador, mais habilidoso ele será. E, por sua vez, mais produtivo. A principal 
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implicação dessa teoria é mostrar que os trabalhadores mais escolarizados são os que 
ganham os maiores salários. Assim, conhecendo os benefícios gerados pela escola-
ridade, a escolha do nível ótimo de escolaridade dar-se-ia a partir da comparação 
entre o valor presente dos ganhos ao longo da vida associada com os diferentes 
anos de escolaridade. As evidências geradas por essa teoria podem ser observadas 
em inúmeros estudos que estimaram uma função de rendimentos minceriana, 
a qual relaciona rendimentos e escolaridade e dá uma ideia da associação entre 
escolaridade e produtividade, uma vez que o salário dos trabalhadores é igual à 
sua produtividade marginal.     

Outra forma de olhar essa relação é por meio dos modelos de sinalização da 
escolaridade. Por esses modelos e, de forma análoga à teoria do capital humano, 
o trabalhador com maior nível de escolaridade recebe um salário maior. Porém, a 
diferença é que esse resultado não seria gerado por causa da escola que permitiu o 
trabalhador adquirir conhecimento e se tornar mais habilidoso, mas sim porque 
as firmas utilizam a escolaridade como um sinal para diferenciar os trabalhadores 
mais qualificados daqueles que são menos qualificados. Em linhas gerais, nesses 
modelos supõe-se que a escolaridade estaria associada à produtividade, mesmo 
considerando que ela não seria a sua causa.3

Uma terceira maneira de entender a relação entre a escolaridade e produtivi-
dade é a partir da observação do ambiente no qual os trabalhadores estão inseri-
dos. Segundo Jones (2001), os retornos à escolaridade são maiores em ambientes 
dinâmicos porque a escolaridade permite melhorar o acesso dos trabalhadores à 
informação e melhorar, ainda, sua habilidade em decodificar e entender as novas 
informações. Por isso, é possível que trabalhadores com o mesmo nível de escolari-
dade não apresentem a mesma produtividade, supondo que a principal razão para 
isso seria o ambiente em que eles estão trabalhando e que poderia estar atuando 
nos efeitos que a escolaridade teria no aumento da produtividade. Um resultado 
importante dessa relação pode ser visto na demanda por trabalhadores viesada por 
mudança tecnológica devido à capacidade que os trabalhadores com maior nível 
de escolaridade teriam de implementar as novas tecnologias. 

Os estudos de Jones (2001), Ilmakunnas, Maliranta e Vainiomäki (2004), 
Ilmakunnas, Maliranta (2005), Biesebroeck (2011), Lopes e Teixeira (2012) abor-
daram a relação da escolaridade e produtividade a partir das informações em nível 
da empresa e utilizaram a teoria do capital humano. As evidências dessa relação 
foram geradas estimando uma função de rendimento minceriana e uma função de 
produção conjuntamente, assumindo que o coeficiente estimado da escolaridade 
na equação de rendimentos seria uma estimativa do impacto da escolaridade sobre 

3. Para uma apresentação desses modelos de sinalização da escolaridade, ver Ehrenberg e Smith (1994). 
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produtividade sob a condição de que os rendimentos dos trabalhadores seriam 
iguais à sua produtividade marginal. 

Diferente desses estudos, a abordagem adotada na estimação da relação entre 
escolaridade e produtividade aqui é mais simples e direta. Inicialmente, será reali-
zada uma descrição dos modelos a serem estimados para identificar qual a relação 
entre escolaridade e produtividade do trabalho, empregando duas proxies para a 
escolaridade: número de pessoal ocupado com segundo e terceiro grau, e a escola-
ridade média. Espera-se que a relação seja positiva e as firmas que possuem maior 
proporção de trabalhadores com maior escolaridade (e, por sua vez, com maior 
qualificação) venham apresentar maior produtividade. A partir dessa constatação, 
o foco do estudo passa a ser a dispersão da produtividade nas firmas. Por isso, na 
sequência, diferentes proxies para qualidade do insumo trabalho são incorporadas 
na estimação de uma função Cobb-Douglas com intuito de analisar a dispersão 
da produtividade das firmas.

2.1 Escolaridade e produtividade do trabalho

A análise da relação entre produtividade e a escolaridade da mão de obra no setor 
industrial do Brasil será feita a partir de um conjunto de regressões em um painel 
desbalanceado, considerando informações sobre escolaridade e a produtividade do 
trabalho. O modelo a ser estimado emprega uma equação para a produtividade 
do trabalho na qual a variável escolaridade é segmentada considerando o pessoal 
ocupado com segundo e terceiro grau. Assume-se que essa segmentação permitirá 
identificar que a contribuição para o produto da empresa será diferente segundo 
a escolaridade de cada trabalhador. Trata-se de uma forma simples e intuitiva de 
olhar a composição da força de trabalho e a qualidade desse insumo utilizado pelas 
firmas, como pode ser visto na equação Eq. (1).

(1)

onde a variável Y/Lit é a produtividade por trabalhador (valor adicionado/pessoal 
ocupado), K/Lit é o estoque de capital por pessoal ocupado, po_sgrau é o número 
de pessoal ocupado com segundo grau, po_tgrau é o número de pessoal ocupado 
com terceiro grau, tenure é o tempo que o trabalhador está na empresa e idade 
é a idade média do pessoal ocupado na empresa. Xit é uma matriz de regressores 
específicos à firma com variáveis adicionais que consideram dummies setoriais, a 
atividade exportadora da firma, a origem do capital, a proporção da renda líquida 
de vendas e dummies para idade da firma. Uma especificação alternativa para a 
Eq. (1) foi adotada no estudo de Haltiwanger, Lane e Spletzer (1999), no qual 
analisa essa relação a partir das variáveis representando o pessoal ocupado com 
baixa escolaridade e com alta escolaridade.
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Outra forma de olhar a relação entre a produtividade e a escolaridade é utilizar 
a escolaridade média do pessoal ocupado dentro da firma, embora a Eq. (1) possa 
ser mais intuitiva em relação à qualidade do insumo utilizado pela firma. Indepen-
dentemente da forma como a escolaridade entra na Eq. (1), imagina-se que essa 
relação seja diferente quando forem observados os setores com diferentes intensidades 
tecnológicas. Por isso, essas duas especificações são estendidas para uma segmentação 
das empresas de acordo com a sua intensidade tecnológica segundo a classificação da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).   

Na Eq. (1), a variável escolaridade média pode dar uma ideia da relação entre 
a escolaridade e a produtividade dentro da empresa, porém é razoável pensar que 
haja firmas com médias de escolaridade semelhantes, mas com diferente dispersão 
do nível de escolaridade, o que pode levar a diferentes produtividades. Pode haver, 
dentro da firma, algumas atividades com forte dependência na performance de 
poucos trabalhadores que lideram uma força de trabalho cuja qualificação é bem 
dispersa, ao passo que, em outras, requer que todas as tarefas sejam executadas de 
forma competente por um grupo de trabalhadores com o mesmo nível de quali-
ficação. Assim, a principal questão é saber se há uma conexão entre a composição 
da força de trabalho, vista na dispersão do nível de escolaridade, e os resultados 
da firma, como a produtividade.

No estudo de Iranzo, Schivardi e Tosetti (2008), as evidências mostram que 
há uma relação positiva, sugerindo que maior dispersão da escolaridade dentro 
da empresa está associada positivamente com a produtividade. Considerando 
esse aspecto, um conjunto de regressões será estimado tendo como referência a 
especificação empregada por Ilmakunnas, Maliranta e Vainiomöki (2004), que 
considerou não apenas a dispersão da escolaridade, mas também a dispersão para a 
variável idade e tenure. Sendo assim, a equação a ser estimada tem a forma a seguir.

(2)

em que a variável dptenure é o desvio padrão do tenure dentro da empresa, a va-
riável dpidade é o desvio padrão de idade dentro da empresa e dpEDU é o desvio 
padrão da escolaridade dentro da empresa. Além de incorporar uma variável para 
capturar a dispersão, essa especificação incorpora potências para as variáveis que 
representam as características individuais dos trabalhadores, cuja finalidade é ave-
riguar qual a forma dessa relação existente entre essas variáveis e a produtividade.
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2.2 Função de produção e a qualidade do insumo trabalho

Ao estimar as Eq. (1) e (2) é possível ter uma ideia da relação que há entre pro-
dutividade do trabalho e as variáveis associadas à escolaridade de forma direta. 
No entanto, há estudos que vão além do interesse nessa composição da força de 
trabalho e focam a sua análise na dispersão da produtividade entre as firmas de uma 
mesma indústria via uma função de produção, considerando diferentes medidas 
de qualidade dos insumos. 

Como as diferenças no produto entre empresas podem ser decompostas entre 
diferenças na medida de insumos, entre as diferenças na tecnologia de produção e 
nas diferenças nos resíduos, ao assumir a mesma tecnologia de produção para todas 
as firmas, é possível averiguar até que ponto o uso de proxies diferentes para o insumo 
trabalho na estimação de uma função de produção resultaria em uma dispersão 
menor da produtividade entre as empresas consideradas mais e menos produtivas. 
Com esse intuito, o foco da análise passa a ser a estimação de algumas funções de 
produção do tipo Cobb-Douglas para proxies diferentes do insumo trabalho. Como 
ponto de partida, primeiramente, o modelo a ser estimado é a especificação básica 
e tradicional da função de produção descrita pela equação a seguir.

(3)

em que Yit é o valor adicionado, Lit é o número de pessoal ocupado, Kit é o valor 
monetário do capital físico e ε é o termo de erro. β1 e β2 são as elasticidades dos 
insumos capital e pessoal ocupado. A análise que se segue focará no εit que é a 
produtividade residual a partir do uso de diferentes medidas da qualidade do 
insumo Lit na função de produção. 

Que medidas de qualidade de insumo podem ser utilizadas na Eq. (3) no lugar 
da variável Lit? A primeira proxy a ser utilizada no lugar da variável, Lit, poderia ser 
uma segmentação segundo o nível de escolaridade do trabalhador, representando, 
assim, qualidade do insumo capital humano. Considerando a escolaridade por faixa 
de escolaridade, essa segmentação poderia estar sugerindo uma maneira direta de 
diferenciar o trabalho qualificado do não qualificado. Por isso, a primeira proxy a 
ser incorporada na Eq. (1) considera o número de trabalhadores segmentados em 
trabalhadores com segundo e terceiro grau. A eq. (3) modificada a ser estimada 
passa a ser:

(4)

em que  po_sgrau é o pessoal ocupado com segundo grau e po_tgrau é o pessoal 
ocupado com terceiro grau. Os β2  e  β3 são as elasticidades associadas a esses insumos. 

Embora não seja frequentemente utilizada na estimação de funções de pro-
dução, a folha de pagamento da empresa pode ser empregada como uma proxy da 
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qualidade do trabalho. A essa escolha, implicitamente, assume-se que o salário reflete 
a produtividade marginal do trabalho em um mercado competitivo. Mesmo que 
o mercado não seja competitivo, não se pode negar que salários estão diretamente 
correlacionados com a habilidade. Além disso, talvez, faça mais sentido o insumo 
trabalho entrar na forma monetária, uma vez que, ao estimar a função de produ-
ção, a variável capital físico é mensurada em valor monetário. A especificação da 
função de produção considerando a folha de pagamento como um insumo é dada 
pela equação a seguir: 

(5)

Outras medidas da qualidade dos insumos mais elaboradas podem ser incor-
poradas na função de produção no lugar do Lit. Para Griliches (1957), a dispersão 
na produtividade está diretamente associada à má mensuração da qualidade dos 
insumos. Por isso, em sua abordagem, o insumo trabalho é incorporado como 
sendo o número de pessoal ocupado vezes uma medida de qualidade desse insumo. 
Levando em consideração essa medida, a qualidade total do insumo trabalho pode 
assumir a seguinte forma:

(6)

onde θ representa a razão entre o salário do pessoal ocupado com terceiro grau 
em relação ao pessoal ocupado com segundo grau, sugerindo uma razão entre o 
salário dos mais produtivos em relação aos menos produtivos. Ptgrau é a razão 
entre o número de pessoal ocupado com terceiro grau em relação ao número total 
de pessoal ocupado. Considerando essa medida de qualidade e Lit como sendo o 
total de pessoal ocupado, a Eq. (3) modificada a ser estimada passa a ser:

(7)

Uma especificação alternativa à Eq. (7), incorporando essa medida de qualidade 
do insumo, pode ser obtida ao combiná-la com a variável folha de pagamento. 
Dessa forma, a equação a ser estimada seria: 

(8)

As medidas de capital humano empregadas até aqui, como escolaridade e folha 
de pagamento, podem não capturar de forma adequada as características específicas 
do trabalhador como a sua habilidade inata ou a habilidade em trabalhar em grupo, 
entre outras, e as características da empresa como política salarial e a competitivi-
dade no mercado de produto. Assim, outra medida da qualidade do insumo vem 
do efeito fixo do trabalhador gerado a partir da estimação da equação de salários 
(Fox; Smeets, 2011; Haskel; Hawkes; Pereira, 2005). Considerando o efeito fixo 
no lugar do número de pessoal ocupado, a equação a ser estimada passa a ser:
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(9)

em que a variável EFT_F é a soma dos efeitos fixos dos trabalhadores na empresa 
obtida a partir da estimação de uma equação de rendimento minceriana. 

As Eq. (3), (4), (5), (7), (8) e (9) serão utilizadas para gerar a produtividade 
residual. Para averiguar qual delas apresenta a melhor proxy para qualidade do 
insumo, é necessário adotar alguns critérios. Assim, os critérios utilizados para 
averiguar a dispersão da produtividade têm como base o R2 das equações estimadas 
e medidas adicionais construídas a partir da produtividade residual, como a razão 
do quartil q95/q5. Se as empresas estão empregando a mesma tecnologia e empre-
garam os mesmos insumos, esse critério é uma forma intuitiva de ver a diferença de 
produtividade entre as empresas mais produtivas em relação às menos produtivas.  
Vale mencionar que a existência de outliers pode influenciar essa medida. Procurando 
contornar esse problema, também será reportada a razão q75/q25, assumindo que 
essa razão seja menos sensível à existência de possíveis outliers.

Embora os critérios citados possam indicar a especificação cujo insumo pode 
gerar a menor dispersão da produtividade entre as empresas, um terceiro critério 
poderia ser empregado ao estimar um modelo considerado benchmark. Algumas 
evidências na literatura sobre produtividade mostram que as empresas mais antigas 
e as que cresceram mais rapidamente são mais produtivas. Como uma forma de 
evidenciar isso, construiu-se uma variável para crescimento do emprego seguindo 
o argumento de que as empresas mais produtivas, em média, terão maiores taxas 
de crescimento do emprego. Por isso, espera-se que, ao incluir essa variável em 
um modelo base, dado pela Eq. (3), a dispersão da produtividade irá declinar e de 
forma significativa. A equação a ser estimada seria:

Ln(Y)it = β0 + β1ln(K)it + β2ln(L)it+ β3(G)it + εit
(10)

em que a variável Git é a taxa de crescimento da empresa a cada dois anos. A intui-
ção para utilizar esse modelo como benchmark é verificar se após controlar pelas 
diferentes proxies do pessoal ocupado a dispersão apresenta um declínio. 

Para a estimação dos modelos descritos foram utilizadas informações da 
Pesquisa Industrial Anual (PIA) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para o período de 1996 a 2010. Também foi utilizada a base 
de dados da Relação Anual de Informação Social (Rais), do Ministério do Tra-
balho 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.
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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 

Pessoal ocupado Pessoal ocupado

Média de anos de escolaridade (EDU) Média dos anos de escolaridade do pessoal ocupado na empresa

Tenure Período em que o trabalhador está dentro da empresa

Idade média Idade média do pessoal ocupado na empresa

Número de pessoal ocupado com 2º grau completo Número de pessoal ocupado com 2º grau completo

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

Empresa exportadora Assume valor 1 se a empresa é uma empresa exportadora

Empresa de capital nacional 
Assume valor 1 se a empresa é uma empresa de capital nacional na 
Pesquisa de Inovação (Pintec)

Setor
Dummies para setores com base na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE)

Média de horas trabalhadas Média de horas trabalhadas do pessoal ocupado na empresa

Controle para idade da empresa Dummies para idade da empresa

Idade da empresa 1
Assume valor 1 se a empresa tem menos de 18 anos e zero caso 
contrário

Idade da empresa 2
Assume valor 1 se a empresa tem mais de 18 anos e menos de 29 
anos e zero caso contrário

Idade da empresa 3
Assume valor 1 se a empresa tem mais de 29 anos e menos de 38 
anos e zero caso contrário

Idade da empresa 4
Assume valor 1 se a empresa tem mais de 38 anos e menos de 49 
anos e zero caso contrário

Idade da empresa 5
Assume valor 1 se a empresa tem mais de 49 anos e zero caso 
contrário

Elaboração do autor.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados gerados para identificar a relação entre escolaridade e produtividade 
nas empresas industriais brasileiras para o período de 1996 a 2010 são descritos, 
inicialmente, considerando a produtividade e a escolaridade para a indústria geral e 
para empresas separadas segundo a sua intensidade tecnológica. Na sequência, serão 
apresentados resultados que levam em consideração as características da empresa 
e como está distribuído o insumo trabalho na empresa. Por fim, serão descritos os 
resultados gerados para estimar a produtividade total dos fatores considerando a 
qualidade do insumo trabalho em diferentes formas e avaliado a diferença entre 
as empresas mais produtivas e menos produtivas. 

Na tabela 1, observa-se que, para toda a indústria, todos os coeficientes 
apresentam o sinal esperado e são significativos estatisticamente. A relação entre 
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escolaridade e produtividade, mensurada por meio dos coeficientes estimados 
das variáveis pessoal ocupado com segundo grau e pessoal ocupado com terceiro 
grau é consistente com as expectativas e com a literatura, apresentando uma 
relação positiva e um coeficiente estimado, cuja magnitude é maior para o nú-
mero de pessoas com terceiro grau. Ao segmentar as empresas de acordo com a 
sua intensidade tecnológica, essa relação se mantém para todos os setores (baixa, 
média-baixa, média-alta e alta tecnologia) para a variável pessoal ocupado com 
terceiro grau. Esse resultado é diferente para a variável pessoal ocupado com 
segundo grau quando se observam os setores de média-baixa e alta tecnologia, 
em que os coeficientes estimados não foram significativos, e para o setor de 
média-alta, que apresentou sinal negativo.

A variável tenure, proxy para experiência, descreve o tempo que o trabalha-
dor se encontra na empresa. Espera-se uma relação positiva entre essa variável 
e a produtividade da empresa. O resultado apresenta uma estimativa com sinal 
positivo e com significância estatística para a indústria e para os todos os setores 
segundo a intensidade tecnológica, sugerindo que a relação entre essa variável 
e a produtividade é positiva. Vale mencionar que o coeficiente estimado dessa 
variável para o setor de baixa intensidade tecnológica apresenta a maior mag-
nitude, indicando que para esse setor o tempo de empresa assume um papel 
importante nessa relação.

A variável empresa exportadora apresenta um coeficiente com o sinal positivo 
e significativo estatisticamente para a indústria geral. Esse resultado também pode 
ser observado para todos os setores segundo a intensidade tecnológica, sugerindo 
que as empresas que têm o exterior como seu mercado têm uma relação positiva 
com produtividade. Como as empresas estão mais expostas à competição, os ganhos 
de produtividade passam a ser uma estratégia para ampliar o mercado de produtos 
destas, levando-as a se tornarem mais produtivas.

Ser uma empresa com capital nacional apresenta uma estimativa com sinal 
negativo e com significância estatística para toda a indústria. É um resultado 
que se mantém quando considerada a intensidade tecnológica. Nota-se que 
a magnitude dessa relação entre capital nacional e produtividade aumenta na 
medida em que passamos de setores com baixa para setores com alta intensi-
dade tecnológica.
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TABELA 1
Resultados para relação entre escolaridade e produtividade nas empresas industriais 
brasileiras – 1996-2010 – efeitos aleatórios

Variáveis Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal 
ocupado

0,0796*** 0,0608*** 0,0892*** 0,122*** 0,0695***

(0,00144) (0,00217) (0,00264) (0,00314) (0,00798)

Log do número de pessoal ocupado com 
2º grau completo

0,0123*** 0,0419*** -0,00899 -0,0183*** 0,0294

(0,00391) (0,00662) (0,00714) (0,00678) (0,0195)

Log do número  de pessoal ocupado com 
3º grau completo

0,167*** 0,151*** 0,175*** 0,164*** 0,120***

(0,00437) (0,00774) (0,00836) (0,00718) (0,0189)

Log do tenure
0,0539*** 0,0735*** 0,0263 0,0468*** 0,0666*

(0,00935) (0,0166) (0,0168) (0,0155) (0,0386)

Log da idade média
0,127*** 0,218*** -0,0668 -0,0565 0,724***

(0,0448) (0,0748) (0,0848) (0,0781) (0,198)

Empresa exportadora
0,186*** 0,209*** 0,171*** 0,135*** 0,224***

(0,00811) (0,0144) (0,0152) (0,0126) (0,0312)

Empresa de capital nacional
-0,102*** -0,0980*** -0,0990*** -0,100*** -0,107***

(0,00553) (0,00968) (0,0102) (0,00893) (0,0235)

Proporção da receita líquida de vendas
3,144*** 10,71*** 2,201*** 3,841*** 15,90***

(0,299) (1,096) (0,423) (0,547) (2,355)

Idade empresa 1
0,200*** 0,133*** 0,230*** 0,251*** 0,159**

(0,0159) (0,0266) (0,0294) (0,0272) (0,0758)

Idade empresa 2
0,184*** 0,138*** 0,195*** 0,215*** 0,0731

(0,0147) (0,0250) (0,0276) (0,0241) (0,0685)

Idade empresa 3
0,127*** 0,0906*** 0,138*** 0,141*** 0,0259

(0,0139) (0,0242) (0,0266) (0,0219) (0,0643)

Idade empresa 4
0,0939*** 0,0710*** 0,122*** 0,0968*** -0,00213

(0,0121) (0,0210) (0,0239) (0,0185) (0,0566)

Constante
8,398*** 8,096*** 9,433*** 9,011*** 6,822***

(0,150) (0,248) (0,362) (0,267) (0,684)

Controles setoriais
SIM SIM SIM SIM SIM

Observações 122.599 50.979 30.632 29.320 6.220

Número de firmas 32.566 14.626 9.214 7.415 1.538

Elaboração do autor, com base nos microdados da PIA e Rais 1996-2010.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
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Pode ser observada nesta tabela uma relação positiva entre a proporção da 
receita líquida de vendas e a produtividade das empresas. Isso pode ser visto pelo 
coeficiente positivo e com significância estatística da variável receita líquida de 
vendas. É um resultado que se mantém quando se considera a segmentação das 
empresas de acordo com sua intensidade tecnológica, apresentando coeficientes 
com maiores magnitude para baixa e alta intensidade tecnológica.

A idade da empresa é um aspecto que merece atenção e deve ser levado em 
consideração na análise. A variável idade da empresa é binária e foi construída 
considerando cinco quintis, indo da menor idade das empresas para empresas com 
maior idade em anos. Nota-se que os coeficientes estimados apresentam associação 
positiva com produtividade e que, comparado com a categoria base, que é ter idade 
superior a 49 anos, apresenta maiores magnitudes na medida em que passa para 
quintis de menor idade. Esse mesmo resultado é observado quando são levados em 
consideração os setores de intensidade tecnológica, com exceção do setor com alta 
tecnologia que não apresentou coeficientes estimados com significância estatística. 

Os resultados para a equação que explora a relação entre escolaridade e 
produtividade considerando a escolaridade média dentro da empresa podem ser 
vistos na tabela 2. Observa-se que os coeficientes estimados para as variáveis de 
estoque de capital por trabalhador, tenure, idade média, empresa exportadora, 
empresa de capital nacional, receita líquida de vendas e idade da firma em geral, 
qualitativamente, são semelhantes aos resultados apresentados anteriormente com o 
sinal esperado e significância estatística. Merece atenção a variável pessoal ocupado 
que possui o sinal positivo e é estatisticamente significativa para o modelo geral, a 
indústria geral, e para os setores de baixa, média-baixa, média-alta e alta intensidade 
tecnológica. Nota-se que o coeficiente da variável pessoal ocupado apresenta mag-
nitude decrescente na medida em que o setor aumenta a intensidade tecnológica. 

A variável escolaridade média na empresa industrial apresenta um coeficiente 
positivo e é estatisticamente significativa para a indústria geral. Esse resultado se 
repete quando segmenta por grupos de empresas industriais segundo a intensidade 
tecnológica, com exceção para o setor de média-baixa intensidade tecnológica. O si-
nal positivo da relação entre escolaridade média e produtividade, sugere que maiores 
níveis de produtividade estão associados a maior escolaridade média. Nota-se que 
esse aspecto se torna ainda mais relevante quando o setor possui maior intensidade 
tecnológica, como pode ser visto pela magnitude do coeficiente estimado do setor 
de baixa intensidade tecnológica, aumentando quando passa para média-alta e 
alta intensidade tecnológica. É um resultado que está de acordo com a literatura, 
no qual setores com maior intensidade tecnológica empregam mão de obra mais 
qualificada, qualificada no sentido de ter maior número de anos de escolaridade.

A descrição dos resultados realizada até aqui levou em consideração a escolaridade 
em termos de pessoal ocupado com segundo grau e terceiro grau e a escolaridade 
média. Essa análise foi ampliada ao segmentar as empresas industriais por intensidade 
tecnológica. No entanto, as empresas podem apresentar uma escolaridade média 
semelhante, porém a distribuição dessa variável dentro da empresa pode ser mais 
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concentrada em alguns casos em relação a outros. Por isso, é interessante verificar 
se há uma relação entre dispersão e produtividade. Em caso positivo, será que nas 
empresas onde a dispersão da escolaridade é maior essa relação é positiva? 

TABELA 2
Resultados para relação entre escolaridade e produtividade nas empresas industriais 
brasileiras – 1996-2010 – efeitos aleatórios

Variáveis Geral
Intensidade tecnológica

Baixa Média-baixa Média-alta Alta

Log do estoque de capital por pessoal 
ocupado

0,0667*** 0,0493*** 0,0800*** 0,119*** 0,0737***

(0,0009) (0,00137) (0,00190) (0,00266) (0,00673)

Log do número de pessoal ocupado
0,114*** 0,114*** 0,105*** 0,0982*** 0,0842***

(0,00379) (0,00587) (0,00721) (0,00743) (0,0188)

Média de anos de escolaridade (EDU)
0,0805*** 0,0923*** -0,00275 0,163*** 0,409***

(0,0149) (0,0237) (0,0273) (0,0292) (0,0814)

Log do tenure
0,0569*** 0,0831*** 0,0171 0,0507*** 0,0779**

(0,00791) (0,0126) (0,0143) (0,0150) (0,0383)

Log da idade média
0,353*** 0,446*** 0,203*** 0,113 0,807***

(0,0358) (0,0537) (0,0682) (0,0724) (0,186)

Empresa exportadora
0,278*** 0,318*** 0,255*** 0,187*** 0,282***

(0,00755) (0,0125) (0,0144) (0,0124) (0,0314)

Empresa de capital nacional
-0,137*** -0,128*** -0,138*** -0,142*** -0,137***

(0,00492) (0,00803) (0,00898) (0,00873) (0,0238)

Proporção da receita líquida de vendas
4,457*** 15,77*** 2,811*** 5,399*** 19,03***

(0,309) (1,097) (0,432) (0,580) (2,473)

Idade da empresa 1
0,0947*** 0,0195 0,164*** 0,198*** 0,0914

(0,0145) (0,0226) (0,0272) (0,0269) (0,0753)

Idade da empresa 2
0,110*** 0,0458** 0,168*** 0,177*** 0,0569

(0,0136) (0,0218) (0,0256) (0,0240) (0,0688)

Idade da empresa 3
0,0753*** 0,0244 0,123*** 0,122*** 0,0322

(0,0132) (0,0218) (0,0250) (0,0222) (0,0656)

Idade da empresa 4
0,0733*** 0,0343* 0,126*** 0,0918*** 0,0141

(0,0117) (0,0195) (0,0228) (0,0189) (0,0586)

Controles setoriais SIM SIM SIM SIM SIM

Constante
7,264*** 6,968*** 8,397*** 7,797*** 5,449***

(0,120) (0,179) (0,299) (0,249) (0,638)

Observações 174.389 82.174 43.978 34.441 6.783

Numero de firmas 50.855 26.338 13.916 8.987 1.768

Elaboração do autor, com base nos microdados da PIA e Rais 1996-2010.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.
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A tabela 3 apresenta os resultados para uma especificação utilizada no estudo 
de Ilmakunnas, Maliranta e Vainiomäki (2004), cujo trabalho era identificar o 
papel das características do empregador e do empregado para produtividade da 
empresa, entre elas educação, idade e tenure e suas respectivas dispersões. Embora 
a análise possa ser expandida para os setores de intensidade tecnológica, a partir 
daqui daremos ênfase aos resultados para a indústria geral.

As Eq. (1), (2) e (3) na tabela 3 mostram os coeficientes estimados para a 
variável log de tenure, log da idade média e a escolaridade média em cada empresa 
e os seus respectivos desvios padrões. Nota-se que a relação entre tenure e idade 
média é não linear nas variáveis com os sinais dos coeficientes estimados alternando 
entre positivo e negativo. O desvio padrão para tenure apresenta um sinal positivo, 
sugerindo que a relação dessa variável com a produtividade é positiva. Isto é, na 
medida em que aumenta a dispersão do tenure dentro da empresa, maior a pro-
dutividade. Para o coeficiente estimado do desvio padrão da idade média, o sinal 
é negativo, sugerindo que a dispersão para idade dos trabalhadores é associada de 
forma negativa com a produtividade. 

Para a variável escolaridade, os coeficientes estimados apresentam significância 
estatística e possuem sinais alternados ora positivos, ora negativos. Esse resultado 
sugere que a relação é não linear para escolaridade e produtividade quando conside-
rada a equação com apenas controles para setores. O coeficiente estimado do desvio 
padrão mostra um sinal positivo, indicando que quanto maior for a dispersão da 
escolaridade dentro das empresas, maior a produtividade. Essa evidência também 
foi apresentada no estudo de Iranzo, Schivardi e Tosetti (2008).

A equação (4) apresenta os resultados considerando a variável log de tenu-
re, log da idade média, escolaridade média e seus respectivos desvios padrões.  
Qualitativamente, os resultados se mantiveram como a significância dos coeficientes 
estimados e os sinais ora positivos e ora negativos apresentando uma magnitude 
maior, com exceção para a variável tenure, que não foi estatisticamente significativa. 

A partir da Eq. (5), algumas das características da empresa são incorporadas 
nas estimações. Entre essas características estão: se a empresa é exportadora, se é 
uma empresa de capital nacional, o investimento líquido em máquinas, a propor-
ção da receita líquida de vendas, as horas trabalhadas e os quintis de idade. Como 
pode ser observado, os coeficientes estimados para a variável escolaridade média e 
para o desvio padrão da escolaridade deixam de apresentar significância estatística. 
Embora, as variáveis tenure e idade média e seus respectivos desvios padrões tenham 
apresentado coeficientes estimados com significância estatística e sinais alternados 
ora positivos, ora negativos, vale observar que a magnitude desses coeficientes 
estimados foi maior em relação às Eq. (1) e (2).
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TABELA 3
Resultados para relação entre escolaridade e produtividade nas empresas industriais 
brasileiras – 1996-2010 – efeitos aleatórios

Variáveis Eq. (1) Eq. (2) Eq. (3) Eq. (4) Eq. (5) Eq. (6)

Log do tenure
-0,698*** - - -0,0153 0,855*** 1,110***

(0,166) - - (0,175) (0,213) (0,215)

Log do tenure2
0,270*** - - 0,0151 -0,180*** -0,251***

(0,047) - - (0,0512) (0,0619) (0,0624)

Log do tenure3
-0,026*** - - 0,0004 0,0172*** 0,0235***

(0,004) - - (0,0049) (0,00598) (0,00603)

Log do desvio padrão de tenure
0,062*** - - 0,105*** -0,00996 -0,0301***

(0,007) - - (0,00969) (0,0111) (0,0115)

Log da idade média
- -60,81*** - -101,8*** -184,0*** -183,3***

- (20,80) - (21,72) (27,78) (27,76)

Log da idade média 2
- 20,68*** - 32,59*** 55,55*** 55,25***

- (5,960) - (6,234) (7,995) (7,991)

Log da idade média 3
- -2,261*** - -3,428*** -5,553*** -5,518***

- (0,569) - (0,596) (0,766) (0,766)

Log do desvio padrão da idade
- -0,132*** - -0,277*** -0,280*** -0,279***

- (0,0126) - (0,0183) (0,0206) (0,0206)

Média de anos de escolaridade 
(EDU)

- - 0,0900** 0,123*** 0,0123 0,00960

- - (0,0386) (0,0384) (0,0513) (0,0513)

Média de anos de escolaridade2 
(EDU2)

- - -0,0236*** -0,0320*** -0,00215 -0,00160

- - (0,00829) (0,00825) (0,0109) (0,0109)

Média de anos de escolaridade3 
(EDU3)

- - 0,0023*** 0,0029*** 7,96e-05 6,16e-05

- - (0,000747) (0,0007) (0,0009) (0,0009)

Média de anos de escolaridade4 
(EDU4)

- - -5,46e-05** -6,90e-05*** 1,72e-05 1,68e-05

- - (2,38e-05) (2,37e-05) (3,08e-05) (3,08e-05)

Log do desvio padrão de EDU
- - 0,0134*** 0,0114*** 0,00878*** 0,00853***

- - (0,00110) (0,0011) (0,00163) (0,00163)

Empresa exportadora
- - - - 0,249*** 0,244***

- - - - (0,00836) (0,00839)

Empresa de capital nacional
- - - - -0,120*** -0,121***

- - - - (0,00581) (0,00582)

Log do investimento líquido em 
máquinas

- - - - 0,0803*** 0,0796***

- - - - (0,00162) (0,00163)

Proporção da receita líquida de 
vendas

- - - - 4,202*** 4,183***

- - - - (0,344) (0,344)

(Continua)
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Variáveis Eq. (1) Eq. (2) Eq. (3) Eq. (4) Eq. (5) Eq. (6)

Log das horas trabalhadas
- - - - - -0,200***

- - - - - (0,0664)

Idade da empresa 1
- - - - - -0,0368**

- - - - - (0,0169)

Idade da empresa 2
- - - - - 0,0479***

- - - - - (0,0157)

Idade da empresa 3
- - - - - 0,0446***

- - - - - (0,0150)

Idade da empresa 4
- - - - - 0,0540***

- - - - - (0,0131)

Setores SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Constante
10,16*** 66,74*** 9,700*** 114,3*** 210,1*** 210,0***

(0,195) (24,19) (0,0677) (25,20) (32,15) (32,14)

Observações 176.272 176.269 175.761 175.758 104.879 104.879

Número de firmas 51.458 51.456 51.288 51.287 32.420 32.420

Elaboração do autor, com base nos microdados da PIA e Rais 1996-2010.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.

Em respostas às questões lançadas anteriormente a respeito da forma em 
que se dá a relação entre as características dos trabalhadores e a produtividade, e 
se a dispersão tem algum papel importante nessa relação, os resultados sugerem 
que a relação entre tenure, idade média e escolaridade média não é linear com a 
produtividade. Além disso, a significância estatística dos coeficientes estimados 
para os desvios padrões dessas variáveis sugere a existência de uma relação com a 
produtividade. 

No caso específico da escolaridade média, quanto maior a dispersão, maior 
a produtividade. Esse resultado sugere que a produtividade da empresa aumenta 
com a existência de um mix de escolaridade e, por sua vez, de qualificações. Isto 
reflete as mudanças que ocorreram no mercado de trabalho e dentro das empresas 
no período em análise. A mão de obra considerada não qualificada (trabalhadores 
com apenas o primeira grau completo) no período foi sendo substituída pela mão 
de obra mais qualificada (trabalhadores com segundo e terceiro grau) ao longo dos 
anos, como pode ser visto no gráfico 1. Essa estratégia empregada pelas empresas 
possibilitou uma junção de trabalhadores mais escolarizados com aqueles com 
menor escolaridade, gerando uma complementaridade e permitindo aumentar a 
produtividade dentro da empresa. Imagina-se que, no limite, quando a empresa 
chegar a substituir toda mão de obra não qualificada, a produtividade deverá ser 
maior, estando, assim, em sintonia com a teoria do capital humano. 

(Continuação)
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Em geral, as evidências apresentadas permitem inferir que, independente-
mente da forma como a escolaridade entra na equação para verificar a relação com 
a produtividade do trabalho, o resultado é positivo. Em termos de recomendação 
para políticas públicas, esforços na direção de ampliar o número de trabalhadores 
qualificados seriam bem-vindos e permitiriam gerar ganhos de produtividade.  
Ao considerar a dispersão da escolaridade dentro da empresa, os resultados evi-
denciaram que quanto maior a dispersão dessa variável, maior a produtividade 
do trabalho. Neste caso, a recomendação de políticas públicas não é tão intuitiva. 
Uma maneira de entender melhor esse resultado seria olhar no detalhe a compo-
sição desses trabalhadores não dando ênfase apenas à escolaridade média, mas sim, 
buscando mapear o tipo de formação, se ela é técnica ou não.

GRÁFICO 1
Composição do emprego total por faixa de escolaridade no setor industrial, 1996-2010
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Elaboração do autor, a partir dos microdados da PIA e Rais.

Outra forma de olhar a relação entre escolaridade e produtividade seria focar 
a análise na dispersão da produtividade a partir da qualidade dos insumos que 
diferem entre as firmas. Ou seja, se forem utilizadas proxies diferentes para o insu-
mo trabalho na estimação de uma função de produção, como seria a dispersão da 
produtividade entre os mais e os menos produtivos? A tabela 4 apresenta resultados 
para estimação de uma função de produção do tipo Cobb-Douglas para proxies 
diferentes do insumo trabalho. Na estimação, foram utilizados controles para se-
tores e idade da empresa, porém serão reportados apenas os coeficientes relativos 
à função de produção como capital e proxies do insumo trabalho.

A tabela 4 reporta as estimativas da função de produção considerando as 
proxies diferentes para o insumo trabalho. A Eq. (1) apresenta a especificação 
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tradicional e básica que ajusta o total do pessoal ocupado como insumo trabalho.  
O coeficiente estimado para essa variável é 0,31 e o coeficiente para capital físico é 
0,29 com um R2 de 0,084. A Eq. (2) mensura a qualidade do insumo ao estimar 
uma função de produção considerando o número de trabalhadores com segundo e 
terceiro grau como insumos separados. O coeficiente estimado para trabalhadores 
com segundo grau é 0,19, enquanto para os trabalhadores com terceiro grau é 
0,19. Nota-se que o coeficiente para capital físico declinou para 0,219, sendo que 
o R2 aumentou para 0,09. A Eq. (3) assume outra forma de ajustar a qualidade do 
insumo trabalho ao utilizar a folha de pagamento como uma medida da qualidade 
da força de trabalho, tendo como hipótese de que os salários refletem o produto 
marginal do trabalho em um contexto de mercados competitivos. O coeficiente 
estimado para folha de pagamento é de 0,85 e para o capital físico é de 0,08 com 
um R2 de 0,18. Ao considerar a folha de pagamento como proxy para insumo 
trabalho, o coeficiente do capital físico declinou ainda mais em relação à Eq. (1) 
e (2) e o R2 aumentou.

As Eq. (4) e (5) empregam proxies construídas a partir da razão dos trabalha-
dores mais produtivos em relação aos menos produtivos, considerando os salários 
do pessoal com terceiro grau em relação ao pessoal com primeiro grau. Como pode 
ser observado, os coeficientes estimados são estatisticamente significativos e possuem 
o sinal esperado. No caso específico da Eq. (5), o coeficiente da variável estoque de 
capital declinou significativamente em relação à equação base e o R2 aumentou.

A Eq. (6) considera o efeito fixo do trabalhador a partir de uma equação de 
salários minceriana como proxy para o pessoal ocupado. Como pode ser observado, 
o coeficiente estimado apresenta o sinal esperado e tem significância estatística, 
porém sua magnitude é bem inferior quando comparado com o coeficiente estimado 
para o pessoal ocupado em relação à equação base. O coeficiente de determinação, 
o R2, também declinou. 

Na literatura sobre produtividade, alguns estudos mostram que as empresas 
mais antigas e as que cresceram mais rapidamente são mais produtivas. Como uma 
forma de evidenciar isso, construiu-se uma variável para crescimento do emprego 
seguindo o argumento de que as empresas mais produtivas, em média, terão maiores 
taxas de crescimento do emprego. Espera-se que, ao incluir essa variável no modelo 
base, a dispersão da produtividade venha declinar substancialmente. Por isso, a  
Eq. (10) corresponde ao benchmark. Como pode ser observado na tabela 4, o 
coeficiente da taxa de crescimento do emprego apresenta o sinal esperado e é es-
tatisticamente significativo com um R2 de 0,085, ligeiramente superior ao obtido 
para Eq. (1). 
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TABELA 4
Resultados para uma função de produção Cobb-Douglas nas empresas industriais 
considerando diferentes insumos trabalho – 1996-2010 

Variáveis Eq. (1) Eq. (2) Eq. (3) Eq. (4) Eq. (5) Eq.6 Eq. 10

Log do estoque de capital por 
pessoal ocupado

0,291*** 0,219*** 0,0835*** 0,257*** 0,0857*** 0,426*** 0,265***

(0,008) (0,009) (0,007) (0,008) (0,007) (0,009) (0,017)

Log do número de pessoal ocupado
0,319*** - - - - 0,409***

(0,006) - - - - (0,015)

Log do pessoal ocupado com 
segundo grau

- 0,199*** - - - - -

- (0,007) - - - - -

Log do pessoal ocupado com 
terceiro grau

- 0,193*** - - - - -

- (0,008) - - - - -

Log da folha de pagamento
- - 0,857*** - - - -

- - (0,008) - - - -

Log da medida capital humano 
para pessoal ocupado

- - - 0,382*** - - -

- - - (0,007) - - -

Log da medida capital humano 
para folha pagamento

- - - - 0,847*** - -

- - - - (0,009) - -

Efeito fixo do trabalhador
- - - - - 0,0001*** -

- - - - - (2,50e-05) -

Taxa crescimento emprego
- - - - - - 0,449***

- - - - - - (0,062)

Setores SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Constante
8,224*** 9,823*** -0,176 8,504*** -0,0750 6,936*** 9,506***

(0,137) (0,169) (0,138) (0,142) (0,144) (0,155) (0,297)

Observações 174,977 122,946 176,945 166,074 166,074 176,813 66,889

R2 0,084 0,094 0,181 0,090 0,178 0,053 0,085

Numero de firmas 51.061 32.679 51.689 48.291 48.291 51.677 15.363

Elaboração do autor, com base nos microdados da PIA e Rais 1996-2010.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.

A tabela 5 apresenta a dispersão da produtividade residual mensurada a 
partir da estimação da função de produção considerando as diferentes proxies 
para insumo trabalho. O R2, o desvio padrão da PTF e a razão entre quartis q95/
q05 e q75/q25 são os critérios empregados para verificar se há alguma redução 
na dispersão ao empregar proxies diferentes do insumo trabalho. O modelo que 
apresenta o melhor ajuste considerando como critério o R2, é o modelo em que 
a folha de pagamento é considerada proxy para o número de trabalhadores.  
Pelo critério dos quartis (q95/q05 e q75/q25), o modelo com efeitos fixos apre-
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senta a menor dispersão, sendo seguido pelo modelo base que inclui o número de 
pessoal ocupado. Apesar de os demais modelos apresentarem uma dispersão maior, 
os valores estão bem próximos.  

TABELA 5
Dispersão da produtividade com diferentes controles para insumo trabalho –  
Cobb-Douglas – 1996-2010

Variáveis R2 SD(e) q95/q05 q75/q25

Número de pessoal ocupado 0,090 0,734 0,988 1,405

Pessoal ocupado com segundo e terceiro grau 0,178 0,708 1,022 1,756

Folha pagamento 0,840 0,701 1,031 1,415

Medida de capital humano (pessoal ocupado) 0,090 0,731 0,995 1,502

Medida de capital humano para folha de pagamento 0,181 0,700 1,028 1,418

Efeito fixo por trabalhador 0,053 0,748 0,973 1,311

Benchmark: crescimento do emprego na firma 0,085 0,047 0,061 0,082

Elaboração do autor, com base nos microdados da PIA e Rais 1996-2010.
Notas: *** Significativo a 1%; ** significativo a 5%; e * significativo a 10%.

Em geral, esses resultados mostram que as medidas da qualidade de insumos 
utilizados contribuem para reduzir a dispersão da produtividade entre as empresas. 
Contudo, há ainda uma grande parcela da dispersão da produtividade que ainda 
se mantém mesmo após controlar por diferentes proxies da qualidade de insumos, 
sugerindo que a dispersão da produtividade na empresa pode estar refletindo atri-
butos que são difíceis de adquirir e também de vender no mercado de insumos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, um dos objetivos era evidenciar a existência da relação entre es-
colaridade e produtividade para a indústria no Brasil no período de 1996 a 2010. 
A partir daí, a análise focaria na dispersão da produtividade considerando proxies 
diferentes da qualidade do insumo trabalho na função de produção Cobb-Dou-
glas. O artigo teve como referência uma literatura recente que trata de dispersão 
da produtividade e que ainda não possui consenso a respeito de quais os fatores 
que deveriam ser contemplados na função de produção para reduzir, de forma 
significativa, a dispersão de produtividade nas empresas. 

O conjunto de resultados gerado para escolaridade e produtividade do trabalho 
sugere a existência de uma relação positiva. Isso é percebido ao utilizar a variável 
escolaridade segmentada por pessoal ocupado com segundo e terceiro grau. Como já 
era esperado, esse resultado se mantém para todos os setores quando se segmentam 
as empresas de acordo com a sua intensidade tecnológica. Esse resultado ainda se  
mantém ao substituirmos a variável número de pessoal ocupado com segundo e terceiro 
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grau pela variável escolaridade média dentro da empresa. Ao incorporar uma variável 
para captar a dispersão da escolaridade dentro da empresa, os resultados mostraram 
que quanto maior a dispersão do nível de escolaridade, maior a produtividade. Esse 
resultado já havia sido observado em outros estudos, como o de Ilmakunnas, Maliranta 
e Vainiomäki (2004) e Iranzo, Schivardi e Tossetti (2011). Como foi mencionado 
anteriormente, esse resultado pode estar refletindo as mudanças que ocorreram no 
mercado de trabalho e dentro das empresas no período em análise e permitiu criar mix 
de trabalhadores mais escolarizados com aqueles com menor escolaridade, gerando 
uma complementaridade e permitindo aumentar a produtividade dentro da empresa. 
No limite, ao completar esse processo de substituição mão de obra não qualificada, 
espera-se que a produtividade da empresa seja ainda maior, de acordo com o que a 
teoria do capital humano advoga. A recomendação de políticas públicas continuaria 
sendo o investimento na qualificação da mão de obra.

A partir desses resultados, a análise passou a considerar o aspecto da disper-
são da produtividade dentro das empresas empregando proxies diferentes para o 
insumo trabalho. Para tanto, realizou-se a estimação de uma função de produção 
do tipo Cobb-Douglas para gerar a produtividade residual e permitir mensurar 
a dispersão por meio da razão dos quartis q95/q5 e q75/q25. Verificou-se que 
os coeficientes das diferentes proxies apresentaram significância estatística e sinal 
esperado. Os resultados, de um modo geral, mostraram que as medidas emprega-
das nos modelos contribuíram para reduzir a dispersão da produtividade entre as 
empresas, evidenciando, também, que uma parcela significativa ainda se mantém 
mesmo após o uso dessas proxies diferentes de qualidade de insumo, sugerindo que 
a dispersão da produtividade na empresa parece refletir atributos que são de difícil 
aquisição e também de venda no mercado de insumos. 

Neste estudo, a contribuição está em apresentar evidências que vão além da relação 
entre escolaridade e produtividade do trabalho, estimando uma função de produção 
considerando proxies diferentes para o insumo trabalho para analisar a dispersão da 
produtividade nas empresas, tendo em vista ser um tema recente na literatura.  
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