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1 INTRODUÇÃO 

A produtividade é fundamental para a competitividade das empresas. Inovação 
geralmente impacta positivamente na produtividade. E o poder de mercado, par-
ticularmente oriundo de estrutura de mercado e do uso de mecanismos de apro-
priabilidade como patentes e marcas, pode induzir as firmas à acomodação, uma 
vez que as ineficiências podem ser repassadas para outros setores da economia. No 
caso da indústria brasileira de transformação, a baixa produtividade é um problema 
crônico, conforme apontam vários estudos empíricos, como Hay (1997), Ferreira 
e Rossi Jr. (2001), Muendler (2004), Ferreira, Ellery Jr. e Gomes (2008); e mais 
recentemente Ellery Jr. (2014), Bonelli (2014) e Mation (2014), cujos detalhes 
estão na seção  “estudos realizados para o Brasil”.  

Neste artigo analisamos a relação entre produtividade, inovação e poder de 
mercado na indústria brasileira a partir de microdados da Pesquisa Industrial Anual 
(PIA) e da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), edições 2003, 2005 e 2008. 
Nossos resultados também indicam baixa produtividade na indústria. E também 
ausência de relação sistemática entre produtividade, inovação e poder de mercado 
entre as firmas da indústria brasileira de transformação. 
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Esta baixa performance da indústria poderia ser influenciada por setores pouco 
produtivos e pouco inovadores. Assim, seria pertinente um passo adicional. Pode-
ríamos analisar todos os setores e tentar identificar os que estão acima ou abaixo da 
média da indústria. Ou poderíamos analisar um setor a priori muito produtivo e 
muito inovador – caso da indústria química, particularmente nos Estados Unidos 
(EUA) e Europa, conforme detalhamos na seção  “o debate sobre o tema”. Optamos 
pela segunda alternativa e deixamos a primeira como agenda futura. Infelizmente, 
os resultados para indústria química brasileira não diferem substancialmente dos 
resultados para toda indústria de transformação. 

As estatísticas descritivas do painel desbalanceado de cerca de 15 mil empresas 
da indústria de transformação no período entre 2003 e 2008 mostram que P&D 
interno (9,6%) aparece numa proporção maior que P&D contínuo (5,54%) e que 
P&D externo (2,63%), que há mais inovação em produto (33%) que em processo 
(24%), que as empresas usam mais marcas (27%) que patentes (6%) como meca-
nismos de apropriabilidade, e 37% usam um mix destes mecanismos. Por fim, a 
parcela de mercado média é baixa, 0,004. Já as regressões indicam relação positiva 
e significativa apenas entre produtividade com retornos constantes de escala e 
P&D interno. E, de maneira geral, relação negativa entre parcela de mercado e 
produtividade, sugerindo que firmas menores têm produtividade maior. O uso de 
mecanismos de apropriabilidade não se revelou correlacionado com produtividade. 

Já para indústria química, as estatísticas descritivas do painel desbalanceado 
de cerca de 1.500 empresas mostram que há mais P&D interno (30%) que exter-
no (5%), que há mais P&D interno que contínuo (18%), que há mais inovação 
em produto (44%) que em processo (38%), que as empresas usam mais marcas 
(40%) que patentes (11%) como mecanismos de apropriabilidade, e que 54% 
usam um mix destes mecanismos. Por fim, a parcela de mercado média é baixa, 
0,006, sugerindo baixa concentração. Já as regressões indicam relação positiva e 
significativa apenas entre produtividade com retornos constantes de escala e P&D 
interno, e produtividade com retornos constantes de escala e P&D contínuo. Mas 
de maneira geral as regressões sugerem que não há relação entre produtividade, 
inovação e parcela de mercado nos termos aqui propostos, independente de con-
siderar a produtividade estimada com retornos constantes ou variáveis de escala. 

Estes resultados indicam que a indústria química inova mais, usa mais me-
canismos de apropriabilidade, tem parcela de mercado e produtividade médias 
maiores que a média da indústria de transformação. Mas ambas estão aquém 
do ótimo da produtividade e são pouco concentradas. Indicam também que a 
ausência de efeito da inovação sobre produtividade não é meramente setorial, 
mas generalizado para toda a indústria de transformação. Os padrões de P&D 
e de inovação captados sugerem esforço meramente adaptativo para atender ao 
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perfil do consumidor doméstico e exigências regulatórias. De uma maneira geral, 
os resultados que encontramos estão consoantes com outros estudos, conforme 
apontamos na seção “o debate sobre o tema”.  

Vale destacar que a metodologia desse estudo, de enfoque microeconômico, 
tem algumas peculiaridades: i) a produtividade é estimada por firma, utilizando 
a técnica Data Envelopment Analysis (DEA), admitindo retornos constantes e 
crescentes de escala. Esta técnica é apontada como uma alternativa metodológica 
à tradicional produtividade total dos fatores (PTF) há bastante tempo (Nadiri, 
1970), mas pouco utilizada, em grande medida, por restrições técnicas; ii) além 
disso, este artigo analisa conjuntamente os efeitos de inovação e poder de mercado 
na produtividade; iii) considera a decomposição da P&D e da inovação, e não seus 
agregados; iv) estabelece a indústria brasileira de transformação como benchmark 
e compara as evidências encontradas para a indústria química com as evidências 
encontradas para toda a indústria.

Além desta introdução e da conclusão, o artigo está dividido em três seções. 
Na seção 2 é apresentado o debate sobre o tema inovação e produtividade e a 
evidência empírica disponível sobre o assunto. Na seção 3, descreve-se a metodo-
logia utilizada: dados e variáveis do estudo, perfil da amostra e método de análise. 
Em seguida, na quarta seção 4, os resultados das regressões e sua discussão à luz 
da literatura resenhada na primeira seção. Adicionalmente foram apensos dois 
apêndices: um com regressões adicionais, outro com detalhes metodológicos da 
estimação da produtividade. 

2 O DEBATE SOBRE O TEMA 

O objetivo desta seção é contextualizar a hipótese do estudo no debate sobre pro-
dutividade e seus determinantes, particularmente inovação e poder de mercado. 
Produtividade é um tema que faz parte da agenda de pesquisa de várias áreas da 
economia, como macroeconomia, organização industrial, mercado de trabalho 
e comércio internacional. Uma seleção de evidências recentes feita por Syverson 
(2010) aponta grande diversidade de resultados sobre determinantes da produti-
vidade. Isto não é exatamente uma surpresa e estes resultados diversos podem ser 
creditados ao uso de bases de dados nem sempre comparáveis em metodologia e 
estrutura (algumas são apenas corte transversal, outras são painel e, às vezes, séries 
temporais), de regressões com controles diferentes, para vários países e setores com 
características estruturais distintas, e em momentos diferentes do tempo. 

Intuitivamente produtividade pode ser caracterizada como eficiência na pro-
dução, ou seja, quanto de produto é obtido a partir de um conjunto de insumos. 
Sob este ponto de vista, poderíamos pensar em uma razão insumo/produto como 
medida. Syverson (2010) lembra que, tecnicamente, a questão é mais complexa. 
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É importante considerar as peculiaridades dos fatores de produção e a maneira de 
medir insumo e produto. 

Com relação ao produto, as empresas, geralmente, produzem mais de um 
bem, o que requer os microdados de produção, nem sempre disponíveis. O fa-
turamento das empresas é uma proxy para produto amplamente utilizada, mas se 
as diferenças de qualidade dos produtos são amplamente refletidas nos preços, as 
variações de preço podem refletir diferença de poder de mercado em relação a um 
produto específico, e os níveis de produtividade auferidos captariam não somente 
eficiência produtiva. 

Com relação aos insumos, também há vários senões. Trabalho pode ser medido 
pelo número de empregados, horas trabalhadas ou salários pagos, que supostamen-
te captam a heterogeneidade do produto marginal do trabalho. Capital pode ser 
medido pelo valor do estoque de capital, tradicionalmente estimado pelo método 
do inventário perpétuo, que sempre tem alguma hipótese sobre depreciação. 

Senões à parte, a produtividade total dos fatores (PTF) é a maneira mais di-
fundida de medir a produtividade. De maneira bem simples, a PTF é uma variável 
que capta os efeitos no produto total de outros fatores além do capital e trabalho. Se 
todos os fatores forem considerados, então a PTF captaria dinamismo tecnológico. 
A PTF não é medida diretamente, mas como um  “resíduo”, cuja metodologia de 
cálculo, proposta nos anos 1950, é atribuída a Robert Solow (1957). A estimativa 
tem como hipótese alguma forma funcional, tradicionalmente a proposta por Cobb 
e Douglas em 1928. Nadiri (1970) resume bem os prós e contras do uso da PTF, 
incluindo estimativas com formas funcionais diversas. 

Este “resíduo”, porém, é objeto de várias ressalvas. Não raro é estimado com 
funções de produção com hipótese de parâmetros constantes e agregação de insu-
mos heterogêneos; não captaria a natureza da mudança técnica nem os efeitos da 
difusão tecnológica, da estrutura industrial, da P&D e da inovação e suas decom-
posições, e os efeitos da competição intramercado e do comércio internacional 
sobre produtividade. 

Há algum tempo, a literatura registra que, em vez de estimar uma “função 
de produção média”, o ideal é calcular as fronteiras de produção, que são o lócus das 
técnicas mais eficientes.1 As diferenças entre as firmas podem ser atribuídas aos 
vários níveis de conhecimento técnico, que inclui P&D e inovação, à competência 
para maximizar lucro, entre outros fatores além dos preços relativos, como poder 
de mercado. A despeito disso, há pouco esforço para isolar eficiência técnica. Neste 
artigo escolhemos esta opção metodológica, como desenvolvido na metodologia.

1. Nadiri (1970), p. 1156, observação (5). 
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2.1 Produtividade, P&D e inovação 

A relação entre produtividade e P&D é um tema importante, que foi pioneiramen-
te explorado por Ziv Griliches nos anos 1980, mas que está pouco presente nos 
artigos mais recentes. Uma possível explicação para a redução do interesse por este 
tema é o deslocamento da discussão do input da inovação para os determinantes 
do output da inovação em si e suas decomposições. 

Griliches (1980) verificou se a queda no crescimento da produtividade pode 
ser explicada, total ou parcialmente, pela queda na taxa de crescimento real dos 
gastos com P&D. A resposta foi “provavelmente não”, em boa medida porque 
o conjunto de informações disponíveis era frágil. A análise foi feita a partir de 
informações para 39 setores da indústria de transformação americana, agregados 
em dois ou três dígitos, para o período 1959-1977. Ele investigou a relação entre 
produtividade, capital físico e gastos com P&D com um conjunto de dados que 
foi considerado pelo próprio autor como problemático e cujos resultados não 
permitiram interpretação clara. 

Um pouco depois, Griliches (1988) retoma o tema e analisa a relação entre 
produtividade e P&D por firma, mas novamente se depara com um conjunto 
de dados com muitas restrições, de sigilo em particular. A ideia era verificar 
a contribuição do gasto em P&D privado das empresas para as respectivas 
produtividades, usando as diferenças observáveis tanto em nível quanto nas 
taxas de crescimentos destas variáveis naquelas firmas. Montou um painel 
com 133 empresas e informações referentes ao período 1966-1977. Apesar das 
limitações, detectou que a elasticidade da P&D em relação ao capital físico é 
de 0,6, tanto na dimensão temporal quanto transversal.  

Outros estudos sobre produtividade e P&D semelhantes aos feitos por Gri-
liches para os EUA não encontraram resultados muito diferentes. Entre eles des-
tacamos Griliches e Mairesse (1991), que comparam a relação ente produtividade 
e P&D para os EUA e Japão; Cuneo e Mairesse (1984) e Hall e Mairesse (1992), 
para a França; e Wang e Tsai (2004), para Taiwan. Mairesse e Sassenou (Op. cit.) 
resumiram os resultados obtidos nos anos 1980, por meio de estudos também 
utilizando a metodologia de Griliches, e concluíram que os diversos trabalhos 
mostram que a elasticidade do P&D com relação ao capital físico é baixa. 

Hoje é possível entender melhor a relação entre P&D e produtividade, pois 
podemos estimar a produtividade por firma de formas outras que usando a PTF, 
e temos medidas qualitativas de P&D e suas decomposições. E isto é parte do que 
foi feito neste artigo, como desenvolvido na metodologia.  

A partir de meados dos anos 1980, o tema que relaciona produtividade e 
P&D perde espaço para o tema produtividade e inovação. Baily e Chakrabarti 
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(1985), por exemplo, tentam entender qual a influência da inovação na produ-
tividade na indústria química e têxtil dos EUA, e em que medida mudanças no 
ritmo e nas características da inovação contribuíram para diminuição do cresci-
mento da produtividade desde o início dos anos 1970. Afirmam que muito do 
que se observou sobre crescimento da produtividade do trabalho nos EUA por 
20 anos (1950-1970) pode ser atribuído diretamente à mudança técnica, e não à 
acumulação do capital. A diminuição do ritmo de crescimento da produtividade 
nos anos seguintes passa a ser, naturalmente, associada à redução do ritmo de 
mudança tecnológica. E as evidências2 por eles obtidas para aqueles dois setores da 
economia americana entre 1967 e 1982 confirmam a suspeita: há relação positiva 
entre inovação e produtividade. 

Desde Baily e Chakrabarti (1985) há quantidade substancial de estudos rela-
cionando inovação e produtividade. Hall (2011) faz uma síntese destes trabalhos e 
pergunta: o que sabemos a respeito da relação entre estas duas variáveis? O resumo 
da evidência empírica sugere que há impacto positivo da inovação em produto 
sobre produtividade, mas não é clara a influência de inovação em processo. Em 
ambos os casos é decisivo considerar a estrutura de mercado na análise. Além disso, 
apontam dois canais que explicam por que mais inovação pode estar associada a 
mais produtividade. Por um lado, as firmas estabelecidas podem aumentar eficiên-
cia e melhorar os bens e serviços que oferecem, reduzindo custos de produção e 
aumentando a demanda. Por outro, firmas inovadoras tendem a crescer mais que 
outras, e novas entrantes com melhores produtos para oferecer têm mais chance 
de desbancar as firmas estabelecidas ineficientes, com um concomitante aumento 
nos níveis da produtividade agregada. Em ambos os casos, a relação entre inova-
ção e produtividade será fortemente influenciada pelo ambiente institucional e 
macroeconômico no qual a firma opera, o que explica as substanciais diferenças 
de nível e correlação entre estas duas variáveis nos países e setores.  

2.2 Produtividade, poder de mercado e apropriabilidade 

A relação entre produtividade e poder de mercado também é um tema importante, 
porém com pouca evidência empírica, em grande medida por restrição de acesso a 
dados que permitam obter estimativas confiáveis. Mas os poucos estudos recentes 
são bem esclarecedores. 

A partir de um painel microdados anuais de estabelecimentos da indústria de 
transformação norueguesa entre 1980 e 1990, Klette (1999) apresenta evidência 

2. As informações sobre inovação em produto e processo para o estudo de Baily e Chakrabarti (1985) foram obtidas 
de uma maneira peculiar. Seus assistentes pesquisaram os registros em periódicos especializados. Na indústria química, 
os periódicos foram Chemical Engineering, Chemical Engineering Progress, Chemical Engineering News, and Chemical 
Week; e na indústria têxtil, Textile World, Textile Industries, American Dyestuff Reporter, Textiles Colors and Chemicals, 
and America’s Textile Reporter. Acharam, para ambos os setores, entre 1967 e 1982, 574 registros de inovação em 
processo e 2773 registros de inovação em produto.
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econométrica de que as firmas com maior poder de mercado tendem a ser as menos 
produtivas, sugerindo que a ausência de competição cria não somente ineficiências 
na precificação, mas também ineficiências produtivas. 

Ao analisar a indústria americana de cimento seca rápido, Syverson (2004) 
apresenta um caso concreto para relação entre produtividade e estrutura de mercado. 
Analisar um setor específico ajuda a controlar a influência das diferentes tecnolo-
gias na heterogeneidade da produtividade. Numa indústria de bens homogêneos é 
possível, adicionalmente, isolar os efeitos da “substitutibilidade espacial”. Sobram 
como diferencial entre as empresas, basicamente, os efeitos de localização, que se 
reflete nos custos de transporte. De fato, quando os produtores estão densamente 
agrupados é mais fácil para os consumidores trocar de fornecedores, o que torna 
o mercado mais competitivo. Os produtores relativamente mais ineficientes têm 
mais dificuldade de atuar com lucro. Assim, o aumento da substitutibilidade resulta 
em níveis mínimos e médios de produtividade maiores e com menor dispersão. 
A evidência empírica obtida, a partir dos microdados dos censos industriais ame-
ricanos de 1982, 1987 e 1992, confirma que os mercados com alta densidade da 
demanda e alta concentração de empresas têm limite inferior da produtividade e 
produtividade média maiores e exibem menor dispersão de produtividade entre 
os produtores, de uma certa forma qualificando a relação negativa entre poder de 
mercado e produtividade encontrada por Klette (1999).

No caso da Itália, temos evidência fornecida por Bottassoa e Sembenellib 
(2001) para os efeitos do European Union Single Market Program (SMP)3 na produ-
tividade e poder de mercado das firmas italianas. Mark-up foi utilizado como proxy 
para poder de mercado. As estimativas obtidas a partir de um painel desbalanceado 
com dados entre 1982 e 1993 apontam que o SMP teve efeito negativo sobre o 
poder de mercado e positivo sobre produtividade, certamente como consequência 
da maior competição criada a partir da redução das barreiras não tarifárias. 

Já em relação ao uso de mecanismos de apropriabilidade e sua influência na 
produtividade, pode-se pensar em uma relação indireta entre apropriabilidade e 
poder de mercado, ou seja, quanto mais eficazes são os usos destes mecanismos, 
maior é o poder de mercado. Para entender melhor esta relação, recorremos a Mans-
field (1986), Levin et al. (1987), Arora (1997) e Cohen, Nelson e Walsh (2000). 

Mansfield (1986) mostra que a indústria química americana é um setor 
inovador e intensivo em patentes. A evidência foi obtida em corte transversal 
com dados de 1981 a partir de uma amostra de cem empresas em doze setores da 
indústria de transformação dos EUA: farmacêutico, químico, petróleo, maquinaria, 

3. Em 1985 a Comissão da União Europeia apresentou um programa e um cronograma de unificação dos mercados 
europeus. Cada Estado-membro deveria abolir todas as barreiras não tarifárias para melhorar a circulação de bens, 
serviços, pessoas e capital até o final de 1992.
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produtos de metal, equipamentos elétricos, equipamentos de escritório, veículos 
motorizados, metais primários, borracha e têxtil.4 

Para cada empresa, estimou i) a proporção de invenções desenvolvidas entre 
1981 e 1983, que não teriam sido desenvolvidas se não tivessem obtido proteção 
das patentes; e ii) a proporção de invenções comercialmente inseridas no mercado 
entre 1981 e 1983, que não teriam sido inseridas se não tivessem obtido proteção 
das patentes. Os resultados obtidos mostraram que a proteção das patentes foi 
considerada essencial no desenvolvimento ou inserção de 30% ou mais das in-
venções nos setores farmacêutico e químico. Em petróleo, maquinaria, produtos 
de metal, entre 10% e 20%, e não significativa nos outros setores (equipamentos 
elétricos, equipamentos de escritório, veículos motorizados, metais primários, 
borracha e têxtil). 

Levin et al. (Op. cit.), ao analisar a apropriação dos ganhos da P&D industrial, 
fazem várias objeções aos mecanismos de apropriabilidade formais, mas a evidência 
empírica obtida a partir de um survey com 650 empresas confirma a evidência 
obtida por Mansfield (Op. cit.): a indústria química é intensiva em patentes. 

Mais recentemente, Arora (1997) destaca que as estratégias de apropriação e 
estrutura industrial são interdependentes – consequentemente ambas serão con-
sideradas nas análises deste estudo. O uso de patentes, em particular, e mecanis-
mos de apropriabilidade, em geral, pelas empresas depende da estrutura do setor.  
No século XIX, os líderes de mercado na indústria química combinavam patentes 
e segredo industrial para deter a entrada dos concorrentes no setor. Dentro dos 
cartéis, os acordos sobre licenciamento de patentes eram usados para estabilizá-los 
e organizar as tecnologias de licenciamento. O papel das patentes, porém, mudou 
nos mercados menos concentrados pós-Segunda Grande Guerra Europeia. Cresceu 
o licenciamento, particularmente entre as firmas do setor químico e petroquímico, 
cujos key players usavam o licenciamento como meio de gerar receita a partir da 
comercialização de ativos inovadores. 

Cabe observar que nem todas as invenções são patenteadas. Em alguns casos, 
as empresas preferem o segredo comercial devido ao rápido progresso técnico e 
à possível obsolescência antes mesmo do uso das patentes ou porque o avanço 
tecnológico é muito difícil e caro de copiar, tornando a proteção da patente dis-
pensável (Mansfield, 1986). Assim, não é surpresa que a propensão a patentear 
varie substancialmente nas dimensões transversal e temporal. 

4. A amostra foi obtida a partir da lista de firmas nestes doze setores publicadas na revista Business Week de 5 de julho 
de 1982, que gastaram pelo menos US$ 1 milhão em P&D ou pelo menos 1% das vendas se o faturamento foi acima de 
US$ 35 milhões. Assim, a amostra tem firmas grandes, no sentido de ter faturamento anual superior a US$ 25 milhões. 
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As marcas, por seu turno, são parte indissociável das empresas ao longo do 
século XX. Não há como imaginar uma empresa sem marca. Não raro a inelasti-
cidade da demanda está associada à força da marca. E muitas vezes a marca vira 
sinônimo do produto, como Gillete e lâminas de barbear, Bombril e palhas de aço, 
Coca-Cola e refrigerantes, Caloi e bicicleta, para ficar em alguns exemplos bem 
conhecidos. E só há propaganda porque há marca para ser divulgada. Neste diapa-
são, Cohen, Nelson e Walsh (2000) consideram racional usar mix de mecanismos 
de apropriabilidade, conforme evidência obtida a partir de um survey envolvendo 
1478 laboratórios de P&D na indústria de transformação americana em 1994. 

2.3 Estudos realizados para o Brasil 

Entre os estudos sobre produtividade para a economia brasileira, destacamos Hay 
(1997), Ferreira e Rossi Jr. (2001), Muendler (2004), Ferreira, Ellery Jr. e Gomes 
(2008), Ellery Jr. (2014), Bonelli (2014) e Mation (2014).  

Ao analisar os efeitos da liberalização comercial brasileira nos anos 1990 sobre 
a produtividade total dos fatores (PTF), parcela de mercado e lucros considerando 
um painel de dados com 349 grandes empresas da indústria de transformação no 
período 1986-1994, Hay (1997) detectou que houve aumento de produtividade 
e redução das parcelas de mercado e margens de lucro. O choque de liberalização 
comercial reduziu as margens de lucro tal que as empresas foram estimuladas a 
aumentar substancialmente a produtividade. Ferreira e Rossi Jr. (2001), por seu 
turno, apresentam evidências de efeito positivo da substancial redução das bar-
reiras ao comércio internacional no crescimento da produtividade usando dados 
de dezesseis setores da indústria de transformação para o período 1988-1990. Ao 
deixar de ser uma das economias mais fechadas do mundo, a produtividade total 
dos fatores cresceu em média 3% ao ano (a.a.) e a produtividade do trabalho, em 
média, mais de 5%. 

Já Muendler (2004) também considera os efeitos da liberalização comercial 
sobre produtividade das empresas da indústria de transformação. Destaca os avanços 
na abertura entre 1990 e 1993 e sua reversão parcial em 1995. A evidência obtida 
sugere que a competição externa estimulou as empresas brasileiras a aumentar a 
produtividade e que insumos importados têm um efeito menor nas mudanças desta 
variável. Por fim, Ferreira, Ellery Jr. e Gomes (2008) avaliam quanto da queda da 
PTF agregada entre 1970 e 2000 pode ser explicada por diferentes medidas das 
variáveis relevantes como a utilização da capacidade, serviços do capital medido a 
partir do consumo de energia elétrica, capital humano, capital usado na produção 
etc. Também calculam a produtividade a partir da hipótese de progresso técnico 
específico aos equipamentos e analisam a PTF em termos relativos, utilizando a 
PTF americana como norma, dado que este foi o país líder no critério crescimento 
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econômico no século XX. O principal resultado é que, ao comparar as diversas 
medidas, percebe-se que a trajetória de queda da produtividade no Brasil é bas-
tante robusta.

Recentemente, os estudos sobre evolução da produtividade no Brasil foram 
atualizados em coletânea de artigos organizada por De Negri e Cavalcante (2014). 
Estes trabalhos permitem perceber o comportamento de longo prazo desta variável 
e em particular entre 2003 e 2008, período equivalente ao das nossas estimativas. 

Ellery Jr. (2014) mostra os desafios para o cálculo da produtividade total dos 
fatores (PTF) para o Brasil e apresenta a PTF calculada de várias maneiras para o 
período 1970 a 2011. Considerando a PTF deflacionada pelo IGP-DI (gráfico 5, 
p. 68), a curva é sistematicamente declinante entre 1980 e 1994, salvo pico entre 
1985 e 1987, tem forma de U invertido entre 1995 e 2003, com máximo em 
1998, e a partir de 2003 uma trajetória de recuperação. Cabe ressaltar que entre 
2001 e 2008 a curva tem forma de U com mínimo em 2003. Analisando a PTF 
ajustada para capital humano (gráfico 12, p. 78), esta também é sistematicamente 
declinante entre 1980 e 1992, apresenta leve recuperação entre 1993 e 1997, de-
clina sistematicamente entre 1998 e 2003 e volta a ter leve recuperação a partir de 
2004. Entre 2001 e 2008 em particular, temos novamente inflexão. Este trecho 
da curva também tem forma de U com mínimo também em 2003. 

Bonelli (2014), analisando séries temporais para o período 1950 e 2014, 
complementa Ellery Jr. (Op. cit.) ao mostrar que a baixa produtividade é uma das 
explicações para a armadilha do lento crescimento da economia brasileira e que, 
infelizmente, “existe um nítido colapso da produtividade total dos fatores nos 
últimos anos” (p. 118). Por fim, Mation (2014) faz comparações internacionais 
de produtividade e mostra que a produtividade no Brasil cresceu bem menos que 
na Coreia do Sul, México e China, particularmente após 1980 (gráfico 2, p. 181). 

Em suma, os estudos sobre produtividade no Brasil mostram que o efeito 
da liberalização comercial foi positivo sobre a produtividade das empresas, e os 
trabalhos mais recentes mostram que: i) a produtividade brasileira cresceu aquém 
da produtividade de outros países; ii) há nítido colapso da produtividade total 
dos fatores nos últimos anos; iii) a trajetória da PTF calculada de várias formas é 
declinante deste a década de 1980, com períodos de recuperação fraca; e iv) no 
intervalo de tempo pertinente ao das edições da Pintec que utilizamos, o trecho 
da curva tem forma de U com mínimo em 2003.  
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3 METODOLOGIA

Nesta seção, será apresentada a metodologia do estudo. Ela está dividida em três 
subseções, conforme a seguir.

3.1 Dados e variáveis do estudo

A evidência empírica aqui obtida para tanto toda indústria de transformação 
quanto para indústria química utilizou a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) a três dígitos, tomando o cuidado de excluir a indústria 
farmacêutica, que esteve como subsetor do setor químico até 2007. Filtramos as 
empresas comuns à PIA e à Pintec nos anos de 2003, 2005 e 2008. Ficamos com 
um painel desbalanceado com 15.575 firmas da indústria de transformação e outro 
com 1.502 firmas da indústria química. 

A variável central deste estudo é a produtividade por firma, que é estimada de 
acordo com a metodologia DEA sob a ótica do produto com retornos constantes e 
variáveis de escala, cujos detalhes estão no apêndice 2. Efetivamente, estimamos o 
escore de eficiência de Shephard (θ), que, por definição, é sempre maior ou igual 
a 1. Quando igual a 1, significa que a firma está operando com eficiência relativa 
máxima, e quanto maior, menos eficiente é a firma. Dados os inputs, quanto maior 
o índice, mais a firma poderia expandir a produção. Por exemplo: se o índice é 
1,2, a firma é ineficiente e deveria expandir a produção em 20% para atingir a 
eficiência relativa máxima. Se o índice é 3, indica que pode expandir a produção 
em três vezes para atingir a eficiência. Por fim, observe-se que os escores obtidos 
sob a hipótese de retornos constantes de escala é sempre maior ou igual ao escore 
calculado sob a premissa de retornos variáveis de escala. Esse fato reflete o maior 
número de variáveis de escolha no modelo com retornos variáveis, permitindo 
assim, soluções mais extremas.

As outras variáveis são: i) duas fontes de poder de mercado – parcela de mer-
cado e uso de mecanismos de apropriabilidade, patentes de invenção e marcas em 
particular, típicos da indústria química, ou um mix dos possíveis mecanismos;5 
e ii) as decomposições dos inputs (P&D interno, externo, e contínuo) e outputs 
(inovação em produto e em processo) da inovação. 

A parcela de mercado é a receita líquida de vendas da firma i em relação à 
receita líquida de vendas total do subsetor j CNAE três dígitos ao qual a firma 
pertence. Vale lembrar que parcela de mercado capta, ao mesmo tempo, poder de 
mercado (ainda que aparente), tamanho da firma e concentração (Caves e Porter, 

5. A Pintec aponta oito possíveis mecanismos de apropriabilidade: Patente de invenção, Patente de modelo de utilidade, 
Registro de desenho industrial, Marcas, Direitos de autor, Complexidade no desenho, Segredo industrial e Tempo de 
liderança sobre os competidores. Consideramos mix de mecanismos de apropriabilidade o uso simultâneo de mais de 
um de quaisquer destes mecanismos em cada uma das edições da Pintec.  
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1978; Schmalensee, 1989; Resende e Boff, 2002). Considera-se parcela de mercado 
como indicador de tamanho da firma e poder de mercado. 

Analisar a decomposição da inovação e P&D ao invés da totalidade é impor-
tante porque permite detectar as nuances destas atividades que não são possíveis com 
a informação agregada. Por um lado, a atividade de P&D requer continuidade e, 
por outro, há significativa diferença entre atividades internas e externas à empresa. 
Por fim, a literatura relacionada registra que disponibilidade de dados sempre foi 
restrição para testar as hipóteses aqui apresentadas separadamente, e mais ainda 
para testá-las conjuntamente, conforme proposto neste artigo.  

3.2 Perfil da amostra: estatísticas descritivas

As tabelas 1A e 1B têm as estatísticas descritivas para as variáveis discretas e contí-
nuas referentes a pouco mais de 15 mil firmas de toda indústria de transformação. 
Considerando as variáveis contínuas, os indicadores de produtividade por firma com 
retornos constantes de escala tem média 68.06 e desvio padrão 146.26, também 
evidenciando significativa dispersão, além de assimetria, haja vista que a mediana, 
percentil 50, está muito abaixo da média. Destaca-se o percentil 5, que sugere que 
mesmo as mais eficientes de toda indústria estão aquém da produtividade ótima 
estimada com retornos constantes de escala. As estimativas com retornos variáveis 
de escala também diferem apenas em nível, substancialmente abaixo das estimativas 
com retornos constantes, indicando substancial e sistemática menor eficiência. 

Com relação à parcela de mercado, as empresas da indústria de transformação 
são muito pequenas em média, os percentis indicam que 75% das firmas têm market 
share menor que 0,5% e que apenas 5% têm participação de mercado maior que 
4,2%. Em suma, níveis de produtividade e parcela de mercado também baixos 
para, pelo menos, 75% das empresas desta amostra. 

Considerando as variáveis discretas, percebemos que 9,6% das empresas da 
nossa amostra fazem P&D interno, 2,63% externo e 5,54% contínuo. Cerca de 24% 
fazem inovação em produto e 33% em processo. Cerca de 27% usam marcas como 
mecanismo de apropriabilidade, e 6% patentes de invenção. E, para toda indústria 
de transformação, o uso de mix dos possíveis mecanismos de apropriabilidade 
(36,67%) é substancialmente superior ao uso das tradicionais marcas e patentes. 

As tabelas 1C e 1D têm as estatísticas descritivas para as variáveis discretas e 
contínuas referentes as 1.502 firmas da indústria química da amostra no período 
2003 a 2008. Considerando as variáveis contínuas, os indicadores de produtividade 
por firma com retornos constantes de escala têm média 3,72 e desvio padrão 4,37, 
sugerindo significativa dispersão, além de assimetria, haja vista que a mediana, per-
centil 50, está abaixo da média. Destaca-se a distância em relação ao percentil, que 
sugere que somente uma pequena parcela das empresas da indústria está próxima 
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da produtividade ótima estimada com retornos constantes de escala. As estima-
tivas com retornos variáveis de escala diferem apenas em nível, levemente abaixo 
das estimativas com retornos constantes, indicando sistemática menor eficiência. 

Com relação à parcela de mercado, estas são muito pequenas em média, os 
percentis indicam que 75% das firmas têm market share menor que 1% e que 
apenas 5% têm participação de mercado maior que 7,5%. Em suma, níveis de 
produtividade e parcela de mercado baixos para pelo menos 75% das empresas 
desta amostra. 

Considerando as variáveis discretas, percebemos que 30,62% das empresas 
da nossa amostra fazem P&D interno, 5,34% externo, 18,77% contínuo. Cerca 
de 44% fazem inovação em produto e 38% em processo. Usam mais marcas do 
que patentes: quase 40% usam marcas como mecanismo de apropriabilidade, e 
11% patentes de invenção. De fato, como lembra Mansfield (1986), nem todas 
as invenções são patenteadas. Em alguns casos as empresas preferem o segredo 
comercial devido ao rápido progresso técnico e à possível obsolescência antes 
mesmo de ser possível usar as patentes ou porque o avanço tecnológico é muito 
difícil e caro de copiar, tornando a proteção da patente dispensável. Este parece ser 
o caso da indústria química brasileira, que tem 54,13% das empresas usando um 
mix dos possíveis mecanismos de apropriabilidade – algo perfeitamente racional, 
conforme apontam Cohen, Nelson e Walsh (2000). 

Comparando as estatísticas descritivas da indústria química com as da in-
dústria de transformação, percebemos que a indústria química tem indicadores de 
produtividade melhores que a indústria e faz mais P&D e inovação em todas as 
categorias aqui observadas que a indústria de transformação. Mas a proporção de 
inovação em produto na indústria química é maior que a de inovação em proces-
so, enquanto que em toda indústria é o contrário. Este é um fato peculiar, pois a 
indústria química é mundialmente conhecida por ser inovadora em processo. Com 
relação aos mecanismos de apropriabilidade, encontramos o esperado: a química 
os usa mais que a média de toda a indústria, quer marcas e patentes, quer um 
mix destes mecanismos, o que está de acordo com Mansfield (1986) e Levin et al. 
(1987). Por fim, a química revela-se mais concentrada que a indústria.  

As estatísticas descritivas que caracterizam o perfil da amostra, ainda que 
apontem grande heterogeneidade entre as empresas e uma enorme distância da 
fronteira de eficiência e baixa parcela de mercado, porém, não são suficientes para 
captar relações sistemáticas entre as variáveis produtividade, inovação e poder 
de mercado, hipótese que será verificada neste artigo pela análise de regressão.  
A seguir o método utilizado.
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TABELA 1A 
Estatísticas descritivas – indústria de transformação

VARIÁVEIS DEPENDENTES

Produtividade com retornos constantes de escala Média (desvio padrão) 68,06 (146,26)

Produtividade com retornos variáveis de escala Média (desvio padrão) 24,63 (56,10)

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

P&D interno Frequência % 9,6

P&D externo Frequência % 2,63

P&D contínuo Frequência % 5,54

Inovação em produto Frequência % 24,27

Inovação em processo Frequência % 32,92

Parcela de mercado Média (desvio padrão) 0,004 (0,024)

Patentes de invenção Frequência % 6,35

Marcas Frequência % 27,06

MMA Frequência % 36,67

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 

TABELA 1B 
Percentis – indústria transformação

5 25 50 75 95

Produtividade com retornos cons-
tantes de escala

5,72 14,07 25,26 51,63 182,04

Produtividade com retornos variá-
veis de escala

2,16 5,06 8,95 17,16 45,09

Parcela de mercado 0,000051 0,00029 0,00137 0,0056 0,042

Elaboração do autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 

TABELA 1C 
Estatísticas descritivas – indústria química 

VARIÁVEIS DEPENDENTES

Produtividade com retornos constantes de escala Média (desvio padrão) 3,72 (4,37)

Produtividade com retornos variáveis de escala Média (desvio padrão) 2,62 (2,41)

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

P&D interno Frequência % 30,62

P&D externo Frequência % 5,34

P&D contínuo Frequência % 18,77

Inovação em produto Frequência % 44,58

Inovação em processo Frequência % 38,70

Parcela de mercado Média (desvio padrão) 0,006,(0,0261)

Patentes de invenção Frequência % 11,26

Marcas Frequência % 39,55

MMA Frequência % 54,13

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
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TABELA 1D 
Percentis – indústria química

5 25 50 75 95

Produtividade com retornos constantes de escala 1 1,88 2,80 4,20 8,84

Produtividade com retornos variáveis de escala 1 1,28 1,84 2,75 6,20

Parcela de mercado 0,0000678 0,000557 0,0022 0,0109 0,0756

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 

3.3 Método utilizado para as regressões 

As regressões em painel com efeitos fixos por firma com parâmetros β estimados 
por mínimos quadrados ordinários têm a seguinte forma: 

PRODkitj = β0 + β1INOVAlitj + β2PMitj + β3PM2
itj + β4PATit+ β5MARCAit+ 

β6PATit*PMitj + β7MARCAit*PMitj + EF it +εit 

PRODkitj é a variável dependente contínua e indica a produtividade tipo k, 
da firma i, no período t, no subsetor j. Entre as variáveis explicativas, INOVAlitj 
indica a inovação tipo l, da firma i, no período t, no subsetor j. PMitj indica a par-
cela de mercado da firma i, no período t, no subsetor j e PM2

itj, seu quadrado, que 
permite verificar se há não linearidade entre produtividade e market share, em U 
ou em U invertido. PATit e MARCAit indicam, respectivamente, o uso de patentes 
de invenção e marcas pela firma i no ano t. As interações entre mecanismos de 
apropriabilidade e parcela de mercado PATit*PMitj e MARCAit*PMitj captam se o uso 
de mecanismo de apropriabilidade aumenta o efeito da parcela de mercado. EF it são 
os efeitos fixos da firma i no ano t e supostamente captam as características não 
observáveis destas empresas, e εit é o termo erro da regressão, com as hipóteses 
padrão de normalidade com média zero e variância finita. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As tabelas 2A e 2B trazem os resultados das regressões para toda indústria. Os 
resultados indicam apenas relação positiva e significativa entre produtividade 
com retornos constantes de escala e P&D interno. De maneira geral, as regressões 
sugerem que há relação negativa entre produtividade e parcela de mercado nos 
termos aqui propostos, independente de considerar a produtividade estimada com 
retornos constantes ou variáveis de escala. Ou seja, quanto maior a parcela de mer-
cado, menor a produtividade. Interpretando parcela de mercado como tamanho 
da empresa, o sinal sistematicamente negativo e significativo sugere que quanto 
menor o tamanho da firma, mais produtiva ela tende a ser. Interpretando parcela 
de mercado como poder de mercado, os resultados indicam que quanto menos 
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poder de mercado a empresa tem, mais produtiva ela tende a ser. Este resultado 
está de acordo com a evidência que Klette (1999) encontrou para Noruega. 

Seguindo Cohen, Nelson e Walsh (2000), consideramos a possibilidade de 
as firmas da indústria química usarem mix de todos os possíveis mecanismos de 
apropriabilidade ao invés de somente as tradicionais marcas e patentes. Constata-se 
que também não há diferença de regularidade empírica, como pode ser visto nas 
tabelas 3A e 3B do Apêndice 1. 

As tabelas 2C e 2D trazem os resultados das regressões para a indústria 
química. O sinal e significância dos parâmetros indicam apenas relação positiva 
e significativa entre produtividade com retornos constantes de escala e P&D  
interno, e produtividade com retornos constantes de escala e P&D contínuo.  
Mas, de maneira geral, as regressões sugerem que não há relação entre produtivi-
dade, inovação e parcela de mercado nos termos aqui propostos, independente de 
considerar a produtividade estimada com retornos constantes ou variáveis de escala. 

Também seguindo Cohen, Nelson e Walsh (2000), consideramos a possibi-
lidade de as firmas da indústria química usarem mix de todos os possíveis meca-
nismos de apropriabilidade em vez de somente as tradicionais marcas e patentes. 
Constatamos que não há diferença de regularidade empírica, como pode ser visto 
nas tabelas 3C e 3D do Apêndice 1. 

Em suma, as evidências econométricas indicam: i) empresas muito aquém 
da eficiência, sendo a indústria química, em média, menos ineficiente que a média 
da indústria de transformação; ii) ausência de relação sistemática entre inovação 
e produtividade tanto na indústria química quanto em toda a indústria de trans-
formação; e iii) em relação à parcela de mercado, firmas menores estão associadas 
a maiores níveis de produtividade para a média da indústria de transformação, 
mas não para indústria química em particular. Este último resultado indica que a 
escala é um fator relevante para a indústria química se aproximar da fronteira de 
eficiência provavelmente devido a sua intensividade de capital fixo e indivisibilidade 
de suas plantas produtivas. 
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TABELA 2A 
Produtividade com retornos constantes de escala – indústria transformação 

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 42,14* 43,68* 44,94*** 44,39* 42,80*

β1
P&D/ INOVAÇÃO 5,46** 2,45 -4,65*** -0,86 1,43

β2
PM -115,23*** -110,2*** -108,83* -109,57*** -110,38***

β3
PM2 222,22* 216,77** 215,10** 216,02** 217,04**

β4
PATENTES 5,67*** 5,53*** 5,63*** 5,70*** 5,61***

β5
MARCAS 3,97*** 4,16*** 4,50** 4,32*** 4,22***

β6
PAT*PM -31,84 -31,88 -32,21 -32,79 -32,06

β7
MARCA*PM -20,75 -20,60 -18,58 -19,54 -19,60

R2 intra grupo 0,0038 0,0029 0,0034 0,0028 0,0028

R2 entre grupo 0,0001 0,0008 0,0028 0,0014 0,0011

R2 total 0,0005 0,0019 0,0049 0,0028 0,0024

Prob F 0,0097 0,0458 0,0184 0,0569 0,0528

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%.
Obs.: Todas as regressões têm 15.576 observações. 

TABELA 2B 
Produtividade com retornos variáveis de escala – indústria transformação 

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 12,05* 11,96* 11,92* 12,21* 11,97*

β1
P&D/ INOVAÇÃO -0,33 -0,24 0,12 -0,47** 0,028

β2
PM -29,60* -29,92* -29,97* -29,87* -29,93*

β3
PM2 34,05* 34,36* 34,43* 34,17* 34,38*

β4
PATENTES -41,47 -0,40 -0,41 -0,38 -0,41

β5
MARCAS -26,52 -0,27 -0,28 -0,24 -0,28

β6
PAT*PM 2,41 2,38 2,45 2,38 2,44

β7
MARCA*PM 1,72 1,75 1,63 1,77 1,66

R2 intra grupo 0,0057 0,0055 0,0053 0,0063 0,0053

R2 entre grupo 0,0444 0,0400 0,0363 0,0362 0,0387

R2 total 0,0529 0,0475 0,0431 0,0464 0,0459

Prob F 0,0002 0,0004 0,0005 0,0001 0,0005

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%.
Obs.: Todas as regressões têm 15.576 observações. 
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TABELA 2C 
Produtividade com retornos constantes de escala – indústria química

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 2,98* 3,42* 3,20* 3,24* 3,31*

β1
P&D/ INOVAÇÃO 0,72* 0,25 0,49*** 0,24 0,17

β2
PM 5,78 4,62 4,95 5,84 5,38

β3
PM2 -7,32 -7,69 -7,48 -8,27 -7,71

β4
PATENTES -0,21 -0,28 -0,23 -0,24 -2,71

β5
MARCAS -0,11 0,147 -0,12 -0,13 -0,12

β6
PAT*PM 0,015 0,33 0,0189 0,14 0,23

β7
MARCA*PM 1,52 2,70 2,51 2,18 2,27

R2 intra grupo 0,0253 0,0076 0,0151 0,0070 0,0067

R2 entre grupo 0,0017 0,0052 0,0088 0,0130 0,0129

R2 total 0,0025 0,0084 0,0084 0,0127 0,0140

Prob F 0,257 0,9153 0,6245 0,93 0,9394

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%.
Obs.: Todas as regressões têm 1502 observações. 

TABELA 2D
Produtividade com retornos variáveis de escala – indústria química 

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 2,24* 2,23* 2,21* 2,30* 2,18*

β1
P&D/ INOVAÇÃO -0,006 0,044 0,048 -0,085 0,077

β2
PM -3,81 -3,93 -3,84 -3,99 -3,78

β3
PM2 5,81 5,88 5,87 5,87 5,99

β4
PATENTES 0,21 0,20 0,21 0,20 0,20

β5
MARCAS -0,032 -0,035 -0,03 -0,03 -0,03

β6
PAT*PM -1,32 1,30 -1,34 -1,31 -1,31

β7
MARCA*PM 0,025 0,058 0,021 0,12 -0,07

R2 intra grupo 0,0074 0,0078 0,0079 0,0085 0,0088

R2 entre grupo 0,0274 0,0255 0,0174 0,0358 0,0197

R2 total 0,0419 0,0398 0,0316 0,0487 0,0347

Prob F 0,9195 0,9098 0,9071 0,8874 0,8758

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%.
Obs.: Todas as regressões têm 1502 observações. 
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5 CONCLUSÕES 

Analisamos empiricamente a relação entre produtividade, inovação e estrutura de 
mercado nas empresas da indústria química brasileira. Estimamos a produtividade 
por firma via DEA com retornos constantes e crescentes de escala. Consideremos 
as decomposições dos inputs (P&D interno, externo, contínuo e ocasional) e dos 
outputs (inovação em produto e em processo) da inovação; e parcela de mercado, 
mecanismos de apropriabilidade, patentes e marcas em particular, como potencial 
fonte de poder de mercado. As variáveis foram construídas a partir de informações 
das firmas comuns à PIA e à Pintec nos anos de 2003, 2005 e 2008, constituindo 
um painel desbalanceado com 1.502 empresas. Já para toda indústria de transfor-
mação, filtros semelhantes geraram uma amostra de 15.575 empresas.

O conjunto de estatísticas descritivas mostra que a indústria química tem 
indicadores de produtividade melhores que a indústria e faz mais P&D e inovação 
em todas as categorias aqui observadas que a indústria de transformação. Mas a 
proporção de inovação em produto na indústria química é maior que a de inovação 
em processo, enquanto que em toda indústria é o contrário. Este é um fato peculiar, 
pois a indústria química é mundialmente conhecida por ser inovadora em processo. 
Com relação aos mecanismos de apropriabilidade, encontramos o esperado: a química 
os usa mais que a média de toda a indústria, quer marcas e patentes, quer um mix 
destes mecanismos. Por fim, a química revela-se mais concentrada que a indústria.  

O conjunto de evidências econométricas indica empresas muito aquém da 
eficiência, sendo a indústria química, em média, menos ineficiente que a média 
da indústria da transformação; ausência de relação sistemática entre inovação e 
produtividade tanto na indústria química quanto em toda a indústria de transfor-
mação. Em relação à parcela de mercado, firmas menores estão associadas a maiores 
níveis de produtividade para média da indústria de transformação, mas não para 
indústria química em particular. 

A ausência de relação entre as várias dimensões da inovação e produtividade 
indicam esforço inovativo meramente adaptativo para atender ao perfil do con-
sumidor doméstico e às exigências regulatórias, mas insuficiente para aumentar a 
eficiência das empresas da indústria de transformação e da química em particular. 

Informações de outras fontes sugerem que a baixa produtividade e os padrões 
de inovação insuficientes para ampliá-la, tanto na indústria química quanto em toda 
indústria de transformação, podem ser atribuídos: i) a um ambiente de negócios que 
nos últimos 10 anos está estagnado ou deteriorando em relação ao resto do mundo, 
como indica Mation (2014); ii) ao fato de o último choque exógeno que impactou 
na produtividade das empresas da indústria de transformação (a liberalização comer-
cial dos anos 1990) ter sido transitório, e não permanente; e iii) há nítido colapso 
da produtividade total dos fatores nos últimos anos, como conclui Bonelli (2014). 



350 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

Entre possíveis estudos futuros motivados pelas evidências aqui encontra-
das apontamos: i) verificar o perfil tecnológico das importações e exportações 
da indústria química brasileira e de toda indústria de transformação. A priori, 
as importações teriam perfil tecnológico superior às exportações; ii) verificar os 
padrões de produtividade, inovação e poder de mercado das firmas exportadoras e 
importadoras da indústria química brasileira e de toda indústria de transformação. 
A literatura registra que as firmas exportadoras, por se exporem à competição com 
o resto do mundo, são mais produtivas e mais inovadoras que as importadoras; e 
iii) verificar os padrões de produtividade, inovação, poder de mercado e comércio 
exterior para outros setores da indústria de transformação e detectar aqueles que 
estão acima ou abaixo da média da indústria. 
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APÊNDICE 1 

REGRESSÕES CONSIDERANDO MIX DE MECANISMOS DE  
APROPRIABILIDADE (MMA)

TABELA 3A 
Produtividade com retornos constantes de escala – indústria transformação 

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 44,98* 46,58* 47,77* 46,92* 45,56*

β1
P&D/ INOVAÇÃO 5,77** 3,01 -4,24*** -0,15 1,64

β2
PM -149,07** -144,78** -144,31** -144,70** -145,53**

β3
PM2 212,31** 206,34** 205,11** 206,05** 206,85**

β4
MMA -2,10 -2,04 -1,71 -1,89 -1,93

β5
MMA*PM 23,53 25,40 27,10 25,87 26,36

R2 intra grupo 0,0026 0,0017 0,0020 0,0014 0,0015

R2 entre grupo 0,0036 0,0076 0,0096 0,0090 0,0085

R2 total 0,0040 0,0080 0,0106 0,0093 0,0089

Prob F 0,0282 0,1499 0,0841 0,2235 0,1906

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%. 
Obs.: Todas as regressões têm 15.776 observações. 

TABELA 3B 
Produtividade com retornos variáveis de escala – indústria transformação 

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 11,97* 11,88* 11,84* 12,14* 11,89*

β1
P&D/ INOVAÇÃO -0,338 -0,266 0,1066 -0,500** -0,04

β2
PM -28,24* -28,49* -28,51* -28,65* -28,48*

β3
PM2 34,44* 34,78* 34,83* 34,57* 34,78*

β4
MMA -0,1188 -0,1187 -0,1356 -0,083 -0,13

β5
MMA*PM 0,1994 0,10 0,034 0,383 0,053

R2 intra grupo 0,0050 0,0048 0,0046 0,0056 0,0046

R2 entre grupo 0,0429 0,0380 0,0343 0,0340 0,0365

R2 total 0,0507 0,0448 0,0403 0,0436 0,0429

Prob F 0,0002 0,0003 0,0004 0,0000 0,0004

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%. 
Obs.: Todas as regressões têm 15.776 observações. 
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TABELA 3C 
Produtividade com retornos constantes de escala – indústria química

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 2,93* 3,35* 3,14* 3,26* 3,25*

β1
P&D/ INOVAÇÃO 0,74* 0,23 0,502** 0,25 0,16

β2
PM 8,52 8,04 8,37 5,26 8,63

β3
PM2 -7,81 -7,84 -8,03 -8,23 -7,97

β4
MMA -0,12 -0,13 -0,12 -0,25 -0,12

β5
MMA*PM -0,74 -0,22 -0,36 2,87 -0,48

R2 intra grupo 0,0242 0,0052 0,0135 0,0069 0,0045

R2 entre grupo 0,0025 0,0083 0,0104 0,0108 0,0156

R2 total 0,0040 0,0132 0,0114 0,0116 0,0187

Prob F 0,1279 0,8731 0,4491 0,7870 0,9042

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%. 
Obs.: Todas as regressões têm 1502 observações. 

TABELA 3D 
Produtividade com retornos variáveis de escala – indústria química 

P&D interno P&D externo P&D contínuo Inovação produto Inovação processo

β0
CONSTANTE 2,25* 2,23* 2,22* 2,31* 2,18*

β1
P&D/ INOVAÇÃO -0,015 0,05 0,04 -0,01 0,084

β2
PM -5,46 -5,66 -5,51 -5,47 -5,62

β3
PM2 5,50 5,64 5,55 5,57 5,76

β4
MMA 0,067 0,063 0,067 0,07 0,067

β5
MMA*PM 0,62 0,70 0,64 0,57 0,67

R2 intra grupo 0,0042 0,0046 0,0045 0,0056 0,0059

R2 entre grupo 0,0376 0,0355 0,0293 0,0439 0,0292

R2 total 0,0517 0,0494 0,0437 0,0563 0,0444

Prob F 0,9151 0,8984 0,9028 0,8530 0,8385

Elaboração dos autores, a partir de dados da PIA e da Pintec, edições 2003, 2005 e 2008. 
Notas: *,**,*** indicam, respectivamente, significância a 1%, 5%, 10%. 
Obs.: Todas as regressões têm 1502 observações. 
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APÊNDICE 2 

ESTIMAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E A METODOLOGIA DEA

A DEA, ou Data Envelopment Analysis, é uma metodologia usada para estimar a 
eficiência de unidades produtivas. Trata-se de uma abordagem baseada em técnicas 
de programação linear, que permite lidar com a utilização de insumos e produtos 
múltiplos e que não impõe qualquer forma funcional, a priori, para a fronteira a 
ser estimada. Por ser uma metodologia bastante flexível, tem sido empregada nas 
mais diversas aplicações, envolvendo desde escolas públicas até bancos privados. 
Pelo fato de lidar facilmente com o contexto de múltiplos produtos, tornou-se 
uma abordagem particularmente adequada à análise de eficiência quando os preços 
relativos dos insumos e produtos envolvidos no processo produtivo não podem 
ser obtidos com facilidade.

A estimação de fronteiras eficientes na economia tem início com o trabalho 
pioneiro de Farrell (1957), ao qual se seguiu uma vasta literatura com inúmeras 
abordagens alternativas. É possível separar entre as que usam métodos paramétricos 
e aquelas que utilizam os não paramétricos para definir a fronteira. As primeiras 
caracterizam-se por considerar que a fronteira de produção pode ser representada 
por uma função especificada por parâmetros constantes. Com isso, uma forma 
funcional é definida, a priori, para a tecnologia. Nesse caso, a estimação é feita, 
normalmente, utilizando métodos econométricos.

Nos métodos não paramétricos, a fronteira é determinada considerando-se 
apenas algumas propriedades que o conjunto de possibilidades de produção (CPP) 
deve possuir, tais como livre disponibilidade (free disposal) e convexidade. Essa 
abordagem, que procura envolver os dados, passa a ser denominada DEA a partir 
dos trabalhos de Charnes, Coopers e Rhodes (1978, 1981), ou modelo CCR. 
A estimação é obtida geralmente por meio de técnicas de programação linear.  
A metodologia desta análise possui uma série de características que a tornam um 
instrumento bastante interessante para o cálculo de fronteiras. Neste trabalho, 
serão utilizados os métodos não paramétricos.

Conforme seja o interesse da análise, o modelo pode ser orientado para insumos 
ou produtos. No primeiro caso, busca-se minimizar os recursos utilizados, dado o 
nível de bens gerados. Na versão orientada para produtos, estes são maximizados 
considerando-se fixa a utilização de insumos. A formulação fracionária apresenta-
da anteriormente possui, no entanto, um número infinito de soluções. Por meio 
da inclusão de um conjunto de restrições adicionais, é possível: i) transformar a 
avaliação de eficiência em um problema de programação linear; ii) fazer que a 
razão entre a utilização do insumo e a quantidade obtida de produto seja menor 
ou igual à unidade para cada unidade decisória (Decision Making Unit – DMU);  
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iii) garantir que o sistema possua solução única; e iv) incluir rendimentos cons-
tantes ou variáveis de escala.

A formulação DEA sob ótica do produto, com retornos constantes de escala 
pode ser expressa da seguinte maneira:

onde qi é o escore de eficiência da DMU i, ͞xi é o vetor (m x 1) de insumos utiliza-
dos pela DMU i, ͞qi é o vetor (s x 1) de produtos gerados pela DMU i, ͞l é o vetor  
(n x 1) de pesos para as combinações convexas, X é uma matriz (m x n) formada 
pelos vetores de insumos transpostos de todas as DMUs da amostra, Q é uma 
matriz (s x n) formada pelos vetores transpostos de produtos de todas as DMUs 
da amostra e Ōj é o vetor nulo com a dimensão j apropriada.

A função objetivo, contida na primeira equação, mostra que o que está sendo 
minimizado nesse caso é o denominador do problema fractal. Já a segunda equação, 
que é a restrição normalizadora, assegura que o numerador daquele problema esteja 
sendo igualado a um. As restrições de consistência garantem que o numerador será 
sempre menor ou igual ao denominador. Como o numerador é sempre igual a um, 
o denominador deverá sempre ser maior ou igual a 1.

Então a solução da versão do problema orientada para produtos fornecerá 
sempre um resultado maior ou igual à unidade. A interpretação desse número será 
relacionada à capacidade de expansão proporcional dos produtos, dada uma de-
terminada utilização de insumos. Assim, por exemplo, se uma determinada DMU 
atingir um escore de eficiência de 1,2, isso quer dizer que, pela quantidade de insu-
mos que está utilizando ela poderia estar produzindo 20% a mais de cada produto.

Uma das limitações mais importantes do modelo CCR é a suposição de re-
tornos constantes de escala. Esse tipo de modelo não consegue incorporar situações 
nas quais as DMU estão sujeitas a variações na escala de produção.

Felizmente, Banker, Charnes e Cooper (1984) conseguiram superar essa 
dificuldade acrescentando uma restrição adicional ao problema envelopado. Esse 
modelo ficou então conhecido na literatura como BCC e pode ser expresso mate-
maticamente, em sua versão voltada para insumos, da seguinte maneira:
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onde ēn é um vetor de dimensão n, exclusivamente composto por valores 
unitários (1). Note que há uma restrição a mais, a qual requer que a soma 
dos l’s resulte em um, uma vez que: .

Essa restrição, na prática, impede que uma DMU seja comparada com outras 
muito diferentes dela. Isso porque, ao forçar que os pesos das combinações lineares 
somem 1, ela impossibilita que DMUs com vetores de insumo ou de produtos 
muito maiores ou muito menores possam estar no conjunto de referência da 
DMU investigada.

Outro ponto interessante que emerge na comparação dos modelos CCR 
e BCC é a possibilidade da decomposição da eficiência relativa da DMU 
em eficiência técnica e eficiência de escala. Essa decomposição é realizada 
dividindo-se θBCC por θCCR, então:

Primeiramente observe que o escore de eficiência calculado com retornos 
variáveis de escala nunca será inferior àquele calculado com retornos constantes 
de escala, ou seja, sempre ocorrerá que θBCC  ≥θCCR. Isso porque, no modelo BCC 
as DMUs têm maior flexibilidade na avaliação de suas produções. Logo, 0 ≤ θScale 
≤ 1. Esse escore será tanto maior quanto mais apropriada for a escala de operação 
da DMU.

Então, quando o quociente entre os dois escores é obtido, é possível avaliar 
quanto da ineficiência da DMU é devida a sua incapacidade técnica e quanto é 
devida ao fato de ela não estar produzindo na escala apropriada. 
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MODELOS ESTIMADOS

Neste artigo, DEA foi utilizada para estimar a eficiência relativa das empresas e 
utilizar essa eficiência como proxy para as produtividades das firmas, segundo a 
ótica do produto, buscando-se, assim, avaliar quanto de expansão nos produtos 
poderiam ser alcançados. 

Para a estimação desses modelos, foram utilizamos informações PIA e a Pintec, 
edições 2003, 2005 e 2008, ambas elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O quadro 1A apresenta as variáveis utilizadas nos modelos 
propostos, bem como o código que atribuímos a elas6 e a sua pesquisa fonte.

Vale destacar que as variáveis retiradas da PIA, aqui identificadas pelo código 
X, são todas expressas em valores monetários, enquanto que aquelas provenientes 
da Pintec (variáveis com código Y) podem ser monetárias ou binárias.

No caso das variáveis binárias, estas assumem valor 0 ou 1 dependendo se o 
resultado foi alcançado. Por exemplo, no caso da variável Y11, Ampliou a gama de 
bens ou serviços ofertados, se a resposta for sim, a variável assume o valor unitário, 
caso contrário, zero.

QUADRO 1A 
Variáveis utilizadas no modelo para o cálculo da eficiência das empresas

Código Variável Fonte

X1 Total da receita líquida de vendas R$ PIA

X2 Gastos de pessoal – Total R$ PIA

X3
Matérias-primas, materiais auxiliares e componentes (inclua material de embalagem, combustí-
veis usados como matéria-prima e lubrificantes) – estoques em 31/12/t-1

R$ PIA

X4
Matérias-primas, materiais auxiliares e componentes (inclua material de embalagem, combustí-
veis usados como matéria-prima e lubrificantes) – estoques em 31/12/t

R$ PIA

X5 Custos diretos de produção – Total R$ PIA

X6 Demais custos e despesas – Total R$ PIA

X7 Lucro R$ PIA

X8 Prejuízo R$ PIA

X9 Ativo Imobilizado R$ PIA

X10 Total do Ativo (Circulante + Não Circulante) R$ PIA

Y1
Entre t-1 e t, a empresa introduziu produto (bem ou serviço) novo ou significativamente aperfei-
çoado para a empresa, mas já existente no mercado nacional?

0, 1 Pintec

Y2 Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

Y3 Aquisição externa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

Y4 Aquisição de outros conhecimentos externos, exclusive software Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

6. Os códigos do quadro não são coincidentes com os do IBGE.

(Continua)
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Código Variável Fonte

Y5 Aquisição de software Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

Y6 Aquisição de máquinas e equipamentos Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

Y7 Treinamento Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

Y8 Introdução das inovações tecnológicas no mercado Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

Y9 Outras preparações para a produção e distribuição Valor dos dispêndios em t R$ Pintec

Y10 Melhorou a qualidade dos bens ou serviços 0, 1 Pintec

Y11 Ampliou a gama de bens ou serviços ofertados 0, 1 Pintec

Y12 Permitiu manter a participação da empresa no mercado 0, 1 Pintec

Y13 Ampliou a participação da empresa no mercado 0, 1 Pintec

Y14 Permitiu abrir novos mercados 0, 1 Pintec

Y15 Aumentou a capacidade de produção ou de prestação de serviços 0, 1 Pintec

Y16 Aumentou a flexibilidade da produção ou da prestação de serviços 0, 1 Pintec

Y17 Reduziu os custos de produção ou dos serviços prestados 0, 1 Pintec

Y18 Reduziu os custos do trabalho 0, 1 Pintec

Y19 Reduziu o consumo de matérias-primas 0, 1 Pintec

Y20 Reduziu o consumo de energia 0, 1 Pintec

Y21 Reduziu o consumo de água 0, 1 Pintec

Y22 Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente 0, 1 Pintec

Y23 Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e segurança 0, 1 Pintec

Y24 Enquadramento em regulações e normas padrão relativas ao mercado interno ou Externo 0, 1 Pintec

Elaboração dos autores, a partir dos questionários da PIA e da Pintec.  

O Modelo  foi estimado segundo as metodologias com retornos constantes 
(CCR) e com retornos variáveis de escala (BCC). As variáveis utilizadas e a sua 
categorização estão descritas no quadro 1B.

QUADRO 1B
Variáveis utilizadas no modelo 

Novo Código Especificação Categoria

A1 X1 Output

A2 X7 Output

B1 X2 Input

B2 X4 – X3 Input

B3 X5 Input

B4 X6 Input

B5 X8 Input

B6 X9 Input

B7 X10 Input

Elaboração dos autores.

(Continuação)
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O Total da receita líquida de vendas (A1) e Lucro (A2) são as variáveis de out-
put uma vez que expressam os montantes gerados pelas empresas no seu processo 
produtivo. Quanto maiores os valores para essas variáveis, maior a produtividade 
da firma ceteris paribus.

Já as variáveis listadas como inputs são aquelas que representam gastos de re-
cursos por parte da firma. Vale notar que a variável B2 é oriunda da subtração dos 
estoques de matérias-primas entre os anos de t-1 e t. Nesse caso, busca-se transformar 
uma informação de estoque em uma informação de fluxo (gasto anual de matérias 
primas) de forma a compatibilizar a variável com as demais grandezas utilizadas.

A variável B5 (Prejuízo) entra como input por tratar-se se um output não 
desejado e, portanto, deve ser tratada dessa maneira. Ver Cooper, Seiford e Tone 
(2006) para mais detalhes. 

Os escores de eficiência obtidos foram agregados à base de dados e utilizados 
como variáveis explicativas no modelo de regressão.
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