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RESUMO 

 

A presente tese é composta de três artigos. O primeiro artigo analisa a trajetória da abertura 

econômica brasileira, no período de 1950 a 2010. Para esta análise, utiliza-se o teste de raiz 

unitária com quebra estrutural mostrado por Saikkonen e Lütkepohl (2002) e Lanne et al. 

(2002). Além disso, realiza-se o teste de Bai e Perron (1998), para verificar o resultado 

encontrado com o primeiro teste. Ambos os testes indicaram que houve uma quebra estrutural 

em 1993. O segundo artigo examina a variação da Produtividade Total dos Fatores (PTF) de 

uma amostra de 19 países da América Latina, no período de 1960 a 2010. Para esta análise, 

utiliza-se o modelo de fronteira estocástica proposto por Pitt e Lee (1981) e o termo de 

ineficiência técnica foi modelado conforme o modelo proposto por Battese e Coelli (1995). 

Com a estimação do modelo econométrico, é possível encontrar as fontes de ineficiência técnica 

na produção. Para o cálculo da variação da PTF e de sua decomposição, utilizam-se duas 

metodologias: o índice de Malmquist (1953) e a técnica proposta por Bauer (1990) e 

Kumbhakar (2000). Empregando-se o índice de produtividade total de Malmquist, o 

crescimento da produtividade é decomposto em dois componentes: variação tecnológica e 

variação de eficiência técnica.  Este procedimento de decomposição permite identificar e 

quantificar os fatores determinantes do desempenho da PTF ao longo do tempo: o componente 

que explica uma aproximação da fronteira de produção (variação de eficiência técnica) e aquele 

relativo ao deslocamento da própria fronteira de produção (variação tecnológica). Servindo-se 

da técnica proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000), pode-se decompor a produtividade 

em outros termos além da variação de eficiência técnica e da variação tecnológica. Através 

desta, a produtividade total dos fatores é decomposta em progresso técnico, eficiência técnica, 

ganhos de escala e ganhos alocativos. Entre outras conclusões, a mais relevante é a de que a 

performance da produtividade total dos fatores foi a principal razão do baixo crescimento 

econômico da América Latina no período estudado. O terceiro artigo aborda a evolução da 

produtividade total dos fatores da economia brasileira no período de 1960 a 2010. Como 

resultado, tem-se que a performance da produtividade total dos fatores foi a principal razão do 

baixo crescimento econômico do Brasil no período estudado. 

 

Palavras-chave: Abertura econômica. Eficiência técnica. Produtividade Total dos Fatores. 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis is composed of three articles. The first article analyzes the trajectory of the Brazilian 

economic openness, from 1950 to 2010.  For this analysis, the unit root test with structural break 

shown by Saikkonen and Lütkepohl (2002) and Lanne et al. (2002) is used. In addition, the Bai 

and Perron (1998) test is performed to verify the result found with the first test. Both tests 

indicated that there was a structural break in 1993. The second article examines the variation of 

the total factor productivity (TFP) of a sample of 19 Latin American countries, from 1960 to 

2010. For this analysis, the stochastic frontier model proposed by Pitt and Lee (1981) is used, 

and the term of technical inefficiency was modeled according to the model proposed by Battese 

and Coelli (1995). From the estimation of the econometric model, it is possible to find the 

sources of technical inefficiency in the production. For the calculation of the TFP variation and 

its decomposition, two methodologies are used: the Malmquist (1953) index and the technique 

proposed by Bauer (1990) and Kumbhakar (2000). Using the Malmquist total productivity 

index, productivity growth is broken down into two components: technological variation and 

technical efficiency variation. This decomposition procedure allows identifying and 

quantifying the determinants of TFP performance over time: the component that explains an 

approximation of the production frontier (variation of technical efficiency) and that related to 

the displacement of the production frontier itself (technological variation). Using the technique 

proposed by Bauer (1990) and Kumbhakar (2000), productivity can be decomposed in other 

terms beyond the variation of technical efficiency and technological variation. Through this, 

the total factor productivity is broken down into technical progress, technical efficiency, gains 

in scale and allocative gains. Among other conclusions, the most relevant is that the 

performance of total factor productivity was the main reason for the low economic growth in 

Latin America in the period studied. The third article shows the evolution of the total factor 

productivity of the Brazilian economy in the period from 1960 to 2010. As a result, the 

performance of total factor productivity was the main reason for Brazil's low economic growth 

in the period studied.  

 

Keywords: Economic opening. Technical efficiency. Total Fator Productivity. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Este trabalho é dividido em três capítulos. O primeiro analisa a trajetória da abertura 

econômica brasileira, no período de 1950 a 2010. Para esta análise, utiliza-se o teste de raiz 

unitária com quebra estrutural apresentado por Saikkonen e Lütkepohl (2002) e Lanne et al. 

(2002). Além disso, faz-se o teste de Bai e Perron (1998), para se reforçar o resultado 

encontrado. 

No segundo capítulo examina-se a contribuição da variação da PTF de uma amostra 

de 19 países da América Latina, no período de 1960 a 2010. Para esta análise, utiliza-se o 

modelo de fronteira estocástica proposto por Pitt e Lee (1981) e o termo de ineficiência técnica 

é modelado conforme o modelo proposto por Battese e Coelli (1995), sendo expresso por um 

vetor de variáveis macroeconômicas consideradas relevantes na sua explicação. Com a 

estimação do modelo econométrico, pode-se verificar o impacto que as variáveis analisadas 

tiveram na ineficiência técnica. Sendo possível, dessa forma, encontrar as fontes de ineficiência 

técnica na produção. 

Além disso, realiza-se o cálculo da variação da PTF e de sua decomposição. Para 

isso, utilizam-se duas metodologias: o índice de Malmquist (1953) e a técnica proposta por 

Bauer (1990) e Kumbhakar (2000). Empregando-se o índice de produtividade total de 

Malmquist, o crescimento da produtividade é decomposto em dois componentes: variação 

tecnológica e variação de eficiência técnica.  Utilizando-se a técnica proposta por Bauer (1990) 

e Kumbhakar (2000), a produtividade pode ser decomposta em outros termos além da variação 

de eficiência técnica e da variação tecnológica. Nesse caso, a produtividade total dos fatores é 

decomposta em progresso técnico, eficiência técnica, ganhos de escala e ganhos alocativos. 

Entre outras conclusões, a mais relevante é a de que a performance da produtividade 

total dos fatores foi a principal razão do baixo crescimento econômico da América Latina no 

período estudado. 

No terceiro capítulo tem-se como objetivo analisar a evolução da produtividade 

total dos fatores da economia brasileira, no período de 1960 a 2010. Para isto, utiliza-se o 

modelo de fronteira estocástica e as técnicas de decomposição da PTF propostos no capítulo 2. 

Encontrou-se que a performance da produtividade total dos fatores foi a principal razão do baixo 

crescimento econômico do Brasil no período estudado. 
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CAPÍTULO 1 – UMA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA ABERTURA 

ECONÔMICA BRASILEIRA NO PERÍODO DE 1950 A 2010 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Até meados de 1930, a economia brasileira dependia do desempenho das 

exportações de poucas commodities agrícolas, sendo o café a principal. Com a crise de 1929, o 

cenário econômico mundial tornou-se desfavorável ao consumo desse produto. Unindo esse 

fato à superprodução brasileira de café, resultaram numa queda no preço do mesmo. Tais fatores 

criaram condições para que a economia se direcionasse para o mercado interno. Iniciou-se, 

assim, um período em que houve crescimento industrial no Brasil. Esse avanço teve 

determinadas características que permitiram chamá-lo de industrialização por substituição de 

importações (ISI). 

A principal característica da ISI, conforme Gremaud, Vasconcellos e Toneto Junior 

(2007), é ser uma industrialização fechada, em função de dois elementos: ser voltada para 

dentro, isto é, visar ao atendimento do mercado interno (não ser uma industrialização que 

produz para exportar); e depender em boa parte de medidas que protegem a indústria nacional 

dos concorrentes externos (forte participação estatal).  

Com base no modo como se deu a industrialização brasileira, pode-se dizer que o 

estrangulamento externo era a forma como era sustentada a ISI, contudo, esse processo gerava 

estreitamento em alguns setores, enquanto outros recebiam investimentos maciços. A demanda 

pelos bens desses outros setores era atendida por meio de importações. Posteriormente, tais 

bens passaram a ser objetos de novas ondas de investimento no Brasil, substituindo as 

importações que até então eram feitas. Com base nisso, tem-se que a industrialização ocorreu 

por etapas. 

As principais características do modelo de industrialização brasileira são: (a) 

participação direta e indireta do Estado no suprimento da infraestrutura econômica (energia e 

transportes) e em alguns setores considerados prioritários (siderurgia, mineração e 

petroquímica); (b) elevada proteção à indústria nacional, mediante tarifas e diversos tipos de 

barreiras não-tarifárias; e (c) fornecimento de crédito em condições favoráveis para a 

implantação de novos projetos (GIAMBIAGI et al., 2005). 

Em 1968 a economia brasileira iniciou uma fase de crescimento elevado, a qual se 

estendeu até 1973. Esse crescimento, no entanto, implicou em um aumento da dependência 

externa em relação a bens de capital, já que o mesmo foi liderado pelo setor industrial e, neste, 



15 
 
pelos bens de consumo duráveis. Além disso, essa fase foi acompanhada de dependência 

estrutural da economia brasileira com relação ao petróleo. 

Este modelo deixou alguns resultados negativos na economia: uma estrutura de 

incentivos distorcida em certos setores, como por exemplo, em alguns segmentos de bens de 

capital, nos quais não se atingiram escala e praticamente não houve transferência tecnológica, 

certo viés antiexportador e endividamento do país. 

As dificuldades da economia brasileira no período 1974-84, conforme Giambiagi 

et al. (2005) ocorreram em meio a um cenário externo marcado por diversos choques, entre 

eles, dois fortes aumentos do preço do petróleo no mercado internacional (em 1973 e 1979) e o 

aumento dos juros norte-americanos no período 1979-82. A combinação desses choques, 

atingiu gravemente os países importadores de petróleo, em especial aqueles que já estavam 

endividados, como era o caso do Brasil. A elevação dos juros americanos contribuiu para 

aumentar seus déficits em conta corrente. 

Outra característica relevante do “modelo de crescimento” brasileiro até os anos 

1970 foi uma conivência com a inflação, principalmente após o desenvolvimento de um sistema 

de indexação a partir de 1964.  

Com a inflação elevada, os juros reais eram reduzidos. Isso gerou desestímulo à 

geração de poupança do setor privado, o que afetou de forma negativa a formação de capital e, 

por conseguinte, o crescimento da economia (MARINHO; BITTENCOURT, 2007). 

Por outro lado, o câmbio sobrevalorizado no início dos anos 1980 levava as 

indústrias a terem baixa capacidade de competição internacional. Elas sobreviviam apenas 

devido ao excesso de protecionismo tarifário e não tarifário, bem como dos subsídios que lhes 

eram oferecidos (REINHARDT; PERES, 2000). 

No final da década de 1980, surgiam no cenário internacional o Consenso de 

Washington e o Plano Brady. As propostas do Consenso de Washington visavam propiciar 

disciplina fiscal e impulsionar ampla liberalização comercial e financeira, bem como forte 

redução do papel do Estado na economia. O Plano Brady teve como componente principal a 

reestruturação da dívida soberana de 32 países. 

A partir disso, surgiram proposições de políticas que alterariam o padrão de 

desenvolvimento industrial que foi adotado pelo Brasil. Tais medidas não se limitavam apenas 

à estabilização monetária, como também propunham uma transformação completa na estrutura 

produtiva, com a redução da intervenção do Estado na economia, liberalização e abertura 

comercial. 
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A década de 1990 foi marcada pelo início do processo de privatização e de abertura 

econômica. Em ambos os casos, essas mudanças ocorreram lentamente, se comparadas com 

alguns países da América Latina. 

Há uma diversidade de trabalhos que analisam o contexto histórico da abertura 

econômica brasileira. Dentre eles: Abreu (2007, 2014), Kume, Piani e Souza (2000), Pinheiro 

e Almeida (1995) e Abreu e Werneck (1993). Esses trabalhos se limitam a analisar apenas a 

conjuntura econômica. 

Outros estudos, como o de Maia e Nunes (2006), Branco, Cavalcante e Magalhães 

(2006) e Azevedo e Portugal (1998), verificam somente se a série apresenta raiz unitária ou se 

há alguma relação entre abertura econômica e crescimento. Carvalho (2007) também analisa o 

impacto da abertura sobre o crescimento, entretanto, além disso, realiza testes de quebra 

estrutural.  

Júnior (2002) percebeu que há uma relação entre a evolução do quantum exportado 

e os processos de abertura comercial. Para sua análise, utilizou 13 setores exportadores 

nacionais, no período de 1985 a 1998 e realizou testes de raiz unitária com a presença de 

quebras. Maluf (2007) analisou a comportamento da abertura econômica para uma amostra de 

países da América Latina, dentre eles o Brasil, no período de 1974 a 2003. 

Este trabalho analisa a trajetória da abertura econômica brasileira, no período de 

1950 a 2010. Esta variável é medida pelo valor da soma de importações e exportações em 

relação ao Produto Interno Bruto e foi obtida na PWT 7.1. 

Para esta análise, utiliza-se o teste de raiz unitária com quebra estrutural 

apresentado por Saikkonen e Lütkepohl (2002) e Lanne et al. (2002). Além disso, faz-se o teste 

de Bai e Perron (1998), para se reforçar o resultado encontrado. 

Além desta introdução, este capítulo está organizado da seguinte forma: na próxima 

seção é feito um histórico do contexto econômico vivido pelo Brasil; a terceira seção apresenta 

a descrição de mudança estrutural, bem como alguns trabalhos na área; na quarta seção  

descrevem-se os testes utilizados no trabalho; na quinta seção tem-se a análise da série estudada 

bem como os testes de raiz de raiz unitária com quebra estrutural e o de mudança estrutural de 

Bai e Perron (1998), identificando-se a data da quebra encontrada; por fim, na última seção são 

apresentadas as considerações finais. 
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2 ESTRATÉGIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO, CRISES E REFORMAS 

 

Até meados de 1930, a economia brasileira dependia do desempenho das 

exportações de poucas commodities agrícolas, sendo o café a principal. Conforme Giambiagi 

et al. (2005, p. 53), “durante muito tempo o café foi sinônimo de Brasil e o Brasil de café”. 

A demanda por tal produto dependia das oscilações do crescimento mundial, 

aumentando em momentos de prosperidade econômica e retraindo-se quando os países 

ocidentais, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, entravam em crise ou guerra. Dessa 

forma, as crises internacionais influenciavam de forma negativa nas exportações brasileiras de 

café, impactando toda a economia nacional, dado que praticamente todas as outras atividades 

dentro do país dependiam direta ou indiretamente do desempenho do setor exportador cafeeiro 

(GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JUNIOR, 2007). 

A partir de 1930, o cenário econômico mundial tornou-se desfavorável ao consumo 

do produto brasileiro, devido à crise de 1929, aliada à superprodução brasileira de café, que 

resultaram numa queda no preço deste produto. Tais fatores criaram condições para que a 

economia se direcionasse para o mercado interno. Iniciou-se, assim, um período em que houve 

avanço do setor industrial no Brasil. Esse avanço teve determinadas características que 

permitiram chamá-lo de industrialização por substituição de importações (ISI). 

A principal característica da ISI, conforme Gremaud, Vasconcellos e Toneto Junior 

(2007), é ser uma industrialização fechada, em função de dois elementos: ser voltada para 

dentro, isto é, visar ao atendimento do mercado interno (não ser uma industrialização que 

produz para exportar); e depender em boa parte de medidas que protegem a indústria nacional 

dos concorrentes externos (forte participação estatal).  

Além disso, para o estabelecimento da ISI adotou-se a seguinte sequência: (1) a 

princípio houve um estrangulamento externo, como por exemplo, a queda do valor das 

exportações. Aliando este fato a manutenção de parte da demanda interna, mantendo a demanda 

por importações, acarreta em escassez de divisas; (2) o passo seguinte foi a desvalorização da 

taxa de câmbio, o que fez o preço dos produtos importados subir substancialmente, tendo como 

consequência a procura por produtos nacionais, o que acabou por proteger a indústria nacional 

preexistente, aumentando a competitividade e a rentabilidade da produção doméstica; (3) com 

a desvalorização cambial gerou-se uma onda de investimentos nos setores substituidores de 

importação, produzindo-se internamente parte do que antes era importado, aumentando a renda 

nacional e, consequentemente, a demanda agregada; (4) com o aumento da renda nacional e da 

demanda agregada, tem-se que a atividade econômica do país foi acelerada, porém, todo esse 
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processo de intensificação da produção nesses setores resultou em um outro estrangulamento 

externo devido à necessidade de importar ocasionada por novos investimentos e aumento da 

renda nacional (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JUNIOR, 2007). 

Com base no modo como se deu a industrialização brasileira, pode-se dizer que o 

estrangulamento externo era a forma como era sustentada a ISI, contudo, esse processo gerava 

estreitamento em alguns setores, enquanto outros recebiam mais investimentos. A demanda 

pelos bens desses outros setores era atendida por meio de importações. Posteriormente, tais 

bens passaram a ser objetos de novas ondas de investimento no Brasil, substituindo as 

importações que até então eram feitas. Com base nisso, tem-se que a industrialização ocorreu 

por etapas. 

Os investimentos foram destinados aos setores industriais1 seguindo uma 

sequência, na qual o processo seria iniciado com a produção de bens de consumo não duráveis, 

devido à facilidade de fabricar esses produtos, passando posteriormente para a produção de 

bens de consumo duráveis, após isso, para bens intermediários até os bens de capital.  

No entanto, conforme Gremaud, Vasconcellos e Toneto Junior (2007), não foi 

exatamente um setor depois do outro. Este processo se dá por etapas; em cada uma delas, um 

subsetor industrial é mais atingido, em função de sua importância na pauta de importações, mas 

este não cresce de maneira isolada, sempre há o desenvolvimento de outros setores, apesar de 

ser em menor dimensão.  

Dessa forma, pode-se dizer que as principais características do modelo de 

industrialização brasileira são: (a) participação direta do Estado no suprimento da infraestrutura 

econômica (energia e transportes) e em alguns setores considerados prioritários (siderurgia, 

mineração e petroquímica); (b) elevada proteção à indústria nacional, mediante tarifas e 

diversos tipos de barreiras não-tarifárias; e (c) fornecimento de crédito em condições favoráveis 

para a implantação de novos projetos (GIAMBIAGI et al., 2005). 

                                                 
1 O setor industrial é composto por uma série de subsetores produtores de diferentes tipos de bens: (a) bens de 
consumo não duráveis – têxteis, calçados, alimentos, bebidas, etc.; (b) bens de consumo duráveis – 
eletrodomésticos, automóveis, etc.; (c) bens intermediários – ferro, aço, cimento, petróleo, químicos, etc.; (d) bens 
de capital – máquinas, equipamentos, etc. Tomado esses setores, imagina-se duas formas de industrializar um país: 
Por um lado, construir paulatinamente todos os setores industriais ao mesmo tempo ou no mesmo ritmo; deste 
modo, há certo equilíbrio entre os setores, mas nenhum atende, nas fases iniciais, completamente à demanda do 
mercado interno, que é atendido por importações. Por outro lado, construir um setor depois do outro, normalmente 
começando pelo setor de bens de consumo não duráveis e terminando no setor de bens de capital, gerando 
desequilíbrios em função da demanda não atendida que um setor possui em relação aos outros. Ou seja, se no 
início desenvolve-se a indústria de bens de consumo não duráveis, são necessários produtos que vêm do subsetor 
de bens de capital e intermediários que ainda não foram desenvolvidos no país, também sendo supridos por meio 
de importações. O caso brasileiro, de certo modo, aproxima-se mais da segunda forma do que da primeira 
(GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JUNIOR, 2007).  
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Esse modelo, de acordo com Giambiagi et al. (2005), defende três papéis 

fundamentais para o Estado: o de indutor da industrialização, através da concessão de crédito e 

da utilização de instrumentos cambiais, restrições quantitativas e tarifárias; o de empreendedor, 

a fim de eliminar os principais pontos de estrangulamento da economia; e o de gerenciador de 

escassos recursos cambiais, a fim de evitar a sobreposição de picos de demanda por divisas e 

crises cambiais recorrentes. 

Em 1968 a economia brasileira iniciou uma fase de crescimento elevado, a qual se 

estendeu até 1973. Esse progresso, no entanto, implicou em um aumento da dependência 

externa em relação a bens de capital, já que tal crescimento foi liderado pelo setor industrial e, 

neste, pelos bens de consumo duráveis. Além disso, essa fase foi acompanhada de dependência 

estrutural da economia brasileira com relação ao petróleo. 

Este modelo deixou alguns resultados negativos na economia: uma estrutura de 

incentivos distorcida em certos setores, como por exemplo, em alguns segmentos de bens de 

capital, nos quais não se atingiram escala e praticamente não houve transferência tecnológica 

(tendo como resultado uma dependência tecnológica, já que esse modelo se voltava para a 

produção de bens de consumo duráveis em função de atender a demanda dos que possuíam 

rendas alta e média, sendo as tecnologias controladas pelos países desenvolvidos); certo viés 

antiexportador, exceto nos segmentos em que as atividades exportadoras foram incentivadas; e 

endividamento do Estado. 

Segundo Pinheiro (1995, p. 76): 

 
A substituição de importações criou uma estrutura produtiva interna oligopolizada e 
não competitiva. Herdou uma elevada dívida externa e interna, alto desemprego 
combinado com estagnação da produção e um processo inflacionário crônico. Do 
ponto de vista social, ocorreu o aumento da pobreza e o acirramento da concentração 
de renda. 

 

As dificuldades da economia brasileira no período 1974-84, conforme Giambiagi 

et al. (2005) ocorreram em meio a um cenário externo marcado por diversos choques, entre 

eles, dois fortes aumentos do preço do petróleo no mercado internacional (em 1973 e 1979) e o 

aumento dos juros norte-americanos no período 1979-82. 

Em 1973, os países membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo), promoveram o “primeiro choque do petróleo”, o qual foi uma elevação brusca e 

significativa do preço do produto no mercado internacional. Com esse aumento, a capacidade 

de importação brasileira foi reduzida, impactando de forma negativa no crescimento do país. 
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Para enfrentar o problema, o governo empenhou-se em promover um ajuste 

estrutural, no qual fez investimentos na indústria de insumos básicos e de bens de capitais, além 

de alocar recursos em infraestrutura, incluindo o projeto de energia nuclear. Esses investimentos 

provocaram enorme pressão fiscal, financeira e cambial, mostrando a debilidade financeira do 

Estado e do balanço de pagamentos, agravando a situação cambial e inflacionária do país 

(CANO, 1995). 

Em meados de 1979, com o segundo choque do petróleo, o Brasil viveu um período 

conturbado para a economia, expondo ao mundo a frágil situação financeira do país, colocando 

fim a um período de crescimento acelerado que vinha ocorrendo desde o fim dos anos 60. 

A combinação desses choques, segundo Giambiagi et al. (2005), atingiu 

gravemente os países importadores de petróleo, em especial aqueles que já estavam 

endividados, como era o caso do Brasil. O novo choque do petróleo deteriorou ainda mais os 

termos de troca para esses países. A elevação dos juros americanos contribuiu para aumentar 

seus déficits em conta corrente de duas formas: através da retração das importações dos países 

industrializados, dentre eles os Estados Unidos, grande comprador de produtos brasileiros; e 

através do aumento das despesas com a dívida externa, visto que grande parte dela fora 

contratada a taxas flutuantes, indexadas à prime rate. Ao mesmo tempo, os juros mais elevados 

dificultavam a obtenção de novos empréstimos pelos países endividados. 

Outra característica relevante do “modelo de crescimento” brasileiro até os anos 

1970 foi uma conivência com a inflação, principalmente após o desenvolvimento de um sistema 

de indexação a partir de 1964. Com a inflação elevada, os juros reais eram reduzidos. Isso gerou 

um desestímulo à geração de poupança do setor privado, o que afetou de forma negativa a 

formação de capital e, por conseguinte, o crescimento da economia (MARINHO; 

BITTENCOURT, 2007). 

Por outro lado, o câmbio sobrevalorizado no início dos anos 1980 levava as 

indústrias a terem baixa capacidade de competição internacional. Elas sobreviviam apenas 

devido ao excesso de protecionismo tarifário e não tarifário, bem como dos subsídios que lhes 

eram oferecidos (REINHARDT; PERES, 2000). 

Enquanto a renda per capita da economia brasileira diminuía mais de 0,5% ao ano 

em média na década de 1980, surgiam no cenário internacional o Consenso de Washington e o 

Plano Brady, ambos em 1989. Em um encontro do Institute for International Economics em 

Washington, D. C., o economista John Williamson enumerou uma série de reformas que os 

países em desenvolvimento deveriam adotar para que atingissem em uma trajetória de 
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crescimento autossustentado. Essa lista foi intitulada de Consenso de Washington 

(GIAMBIAGI et al., 2005).  

As propostas do Consenso de Washington visavam propiciar a disciplina fiscal e 

impulsionar ampla liberalização comercial e financeira, bem como forte redução do papel do 

Estado na economia. 

O Plano Brady, anunciado em março de 1989, teve como componente principal a 

reestruturação da dívida soberana de 32 países, por intermédio da troca desta por bônus de 

emissão do governo do país devedor, que os beneficiava com o abatimento do encargo da 

dívida, seja sob a forma de redução do seu principal, ou por diminuição do encargo de juros. O 

Brasil só completou a renegociação do Plano Brady, iniciada em 1992, em 1994, e isso foi 

fundamental para a consolidação da estabilização (GIAMBIAGI et al., 2005). 

A partir disso, surgiram proposições de políticas que alterariam o padrão de 

desenvolvimento industrial que foi adotado pelo Brasil. Tais medidas não se limitavam apenas 

à estabilização monetária, como também propunham uma transformação completa na estrutura 

produtiva, com a redução da intervenção do Estado na economia, liberalização e abertura 

comercial. 

O período de 1990-94 foi marcado por uma mudança de modelo de crescimento da 

economia brasileira. Ao final dos anos 90, após uma década sem investimentos e de tentativas 

de estabilização, o modelo de crescimento brasileiro, baseado na substituição de importações, 

havia se esgotado. Dessa forma, a década de 1990 foi marcada pelo início do processo de 

privatização e de abertura econômica. Em ambos os casos, tais mudanças ocorreram de forma 

lenta, se comparadas com vários outros países da América Latina. 

A abertura comercial, que iniciou em 1990, segundo Lanzana (2005), foi a grande 

marca do Plano Real. Combinando um processo de redução significativa de alíquotas de 

importações, com apreciação cambial, a estratégia de estabilização foi extremamente 

dependente do setor externo. Não somente as importações desempenharam um papel 

importante no aumento da oferta, como também limitaram o aumento de preços, mesmo que as 

importações não fossem efetuadas. A simples possibilidade de ocorrerem importações tirou o 

espaço de manobra das empresas para elevação dos preços. 

O Brasil avançou na liberalização do comércio internacional através de acordos 

como o Mercosul e de vários tratados internacionais, visando a redução de barreiras tarifárias e 

não-tarifárias.  
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A liberalização modificou a forma como a economia brasileira operava, logo 

espera-se que ocorra mudança estrutural nos parâmetros da abertura econômica, ou seja, do 

processo gerador de dados (DGP). 
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3 MUDANÇA ESTRUTURAL 

 

Quando é utilizado um modelo de regressão que envolve o uso de séries temporais, 

segundo Greene (2003), pode acontecer a constatação de uma mudança estrutural na relação 

entre o regressando e os regressores. Tem-se uma mudança estrutural quando os valores dos 

parâmetros do modelo não se mantêm iguais durante todo o período considerado.  

Essas podem ser provocadas por diferenças no intercepto ou no coeficiente angular, 

ou em ambos. Conforme Stock e Watson (2004), tais mudanças nos parâmetros podem surgir 

em uma data precisa ou de uma evolução gradual ao longo de um período. 

Segundo Hansen (2001), os primeiros métodos sugeridos na literatura para a 

identificação de quebra estrutural utilizavam a estatística Chow (1960) e Quandt (1960), os 

quais comparam o modelo restrito, sendo uma regressão até a data onde poderia existir uma 

quebra, contra o modelo irrestrito, toda informação. Nestes testes, a hipótese nula é a ausência 

de quebra.  

A decisão de qual método utilizar leva em consideração o conhecimento ou não da 

data da quebra. De acordo com Stock e Watson (2004), quando se sabe a data da quebra, sugere-

se o teste de Chow (1960), já no caso de uma quebra em data desconhecida, ou conhecida dentro 

de um intervalo, pode se utilizar a estatística da razão de verossimilhança de Quandt (1960), a 

qual é conhecida como estatística de sup-Wald (supremum Wald test). 

O teste sup-Wald, de acordo com Segundo Hansen (2001), pode ser utilizado como 

uma alternativa ao teste de Chow (1960), pois esse último, por ser sensível à escolha da data da 

quebra, pode ser viesado. Entretanto, o desconhecimento da data da quebra impede a obtenção 

de valores críticos apropriados, fazendo com que este teste não tenha aplicação prática.  

No início da década de 1990 vários trabalhos abordaram esse tema, sendo as 

abordagens de Andrews (1993), Andrews e Ploberger (1994) as mais abrangentes. Para Perron 

(2005), os testes podem sofrer de non monotonicity in power, ou seja, baixo poder, quando a 

hipótese alternativa possui mais quebras do que o explícito no teste. Uma alternativa é o método 

para múltiplas quebras desenvolvido por Bai e Perron (1998). 

Para Hansen (2001), em muitas análises, há uma necessidade de se saber a data da 

quebra, como é o caso deste trabalho, no qual deseja-se verificar as possíveis datas de quebra 

na série da abertura econômica brasileira, no período de 1950 a 2010. O trabalho de Bai (1994) 

estabeleceu os primeiros fundamentos para os testes de estimação de quebra, seguidos dos 

trabalhos de Bai (1997a), Bai (1997b) e Bai e Perron (1998).  
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No processo de estimação de quebras estruturais endógenas, destacam-se os trabalhos 

de Andrews (1993) e Bai e Perron (1998).  Andrews (1993) utiliza modelos não-lineares e uma 

quebra apenas é selecionada. Já a segunda abordagem, a escolhida neste estudo, é mais robusta no 

processo de escolha dos pontos de quebra, já que permite múltiplas quebras, as quais podem ser 

estimadas conjuntamente através do algoritmo descrito em Perron (1997), além disso, tal técnica 

não exige que os regressores não possuam tendência.  

Segundo as metodologias de Perron (1997) e Bai e Perron (1998), caso o número de 

quebras seja conhecido, a metodologia consiste em estimar o primeiro ponto de quebra, �̂�  , tal que 

�̂� =
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑆 (𝑡 )

𝑡
, sendo 𝑆 (𝑡 ) definido como a soma dos quadrados dos resíduos resultante da 

estimação do modelo no período completo. Divide-se a amostra em duas e estima-se o modelo de 

uma quebra em cada uma delas, surgindo daí dois novos pontos de quebra. Destes, o segundo 

ponto, �̂�  , corresponde ao que promove a maior redução na Soma dos Quadrados dos Resíduos 

(SQR) da amostra completa. Tal processo é repetido até que todas as quebras sejam encontradas 

(SIMONASSI, 2007).  

Caso o número de quebras seja desconhecido, o procedimento adicional consiste em 

testar a hipótese nula de "m" quebras estruturais, contra a alternativa de "m+1" (m=0,1,2...) até que 

a hipótese nula seja rejeitada, ou seja, o número de pontos de quebra corresponde ao valor de "m" 

até o qual esta hipótese não foi rejeitada (SIMONASSI, 2007). 

O teste de Bai e Perron (1998) permite múltiplas quebras estruturais endógenas. A 

vantagem desta abordagem em relação às propostas anteriores é a não imposição da data da 

mudança estrutural, ou seja, as quebras estruturais são variáveis aleatórias. 

De acordo com Perron (2005), ao se estimar um modelo de uma única quebra na 

presença de múltiplas quebras, a estimativa da quebra convergirá para uma das verdadeiras 

quebras, na verdade aquela que é dominante no sentido de levar em conta a maior redução na 

soma dos quadrados dos resíduos.  

Lanne et al. (2002) sugerem um teste de raiz unitária para os casos em que o 

processo apresenta quebra estrutural. No modelo utilizado, inclui-se, além do termo de 

intercepto (𝜇 ) e do termo de tendência linear (𝑡), uma função de mudança, 𝑓 (𝜃) 𝛾,  que tem 

por objetivo modelar a quebra apresentada pela série. 
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4 DELINEAMENTO DOS TESTES REALIZADOS 

 

Conforme Enders (2004), quando se trabalha com séries temporais, é importante 

identificar se a série é estacionária ou se possui alguma tendência estocástica ou determinista. 

Cada tipo de tendência é tratado de maneira distinta e equívocos na identificação levam a erros 

de especificação.  

O trabalho de Perron (1989) é um dos pioneiros no reconhecimento da relação entre 

raiz unitária e quebra estrutural (HANSEN, 2001). Se há uma mudança estrutural presente no 

DGP, Perron (1989) menciona que o teste Augmented-Dickey-Fuller (ADF) é estatisticamente 

viesado, no sentido da não rejeição da hipótese nula de raiz unitária, quando na realidade a série 

é estacionária.  

 

4.1 Testes de raiz unitária 

 

De acordo com Enders (2004), um processo estocástico é estacionário2 se suas 

propriedades estatísticas não mudam com o tempo. Dessa forma, a série estacionária tem média 

e variância constantes ao longo do tempo, e a covariância entre dois períodos de tempo 

dependem apenas da defasagem, ou seja, da “distância” temporal entre eles, e não do período 

de tempo em que a covariância é calculada. 

Porém, normalmente as séries econômicas são não-estacionárias, ou seja, tem raiz 

unitária. Algumas séries temporais não estacionárias são chamadas de caminhos aleatórios 

(random walks), pois seus pontos passeiam para cima e para baixo, sem apresentar um padrão. 

Outras são chamadas de caminhos aleatórios com uma constante (randow walks with a drift), 

por apresentarem uma tendência determinística. 

O problema de raiz unitária, ou de não estacionariedade, pode ser verificado através 

do modelo auto regressivo descrito em (1):  

𝑦 = 𝜌𝑦 + 𝑢                                                                                                                        (1) 

onde 𝑢  é o termo de erro estocástico também conhecido como ruído branco. Se 𝜌 = 1, existe 

raiz unitária. 

Subtraindo 𝑦  de ambos os lados da equação (1), esta pode ser escrita de forma 

alternativa como: 

                                                 
2 A série temporal 𝑦  é estacionária se, para todos os valores de 𝑡: 𝐸(𝑦 ) = 𝜇, 𝑣𝑎𝑟(𝑦 ) = 𝜎  e 𝑐𝑜𝑣(𝑦 , 𝑦 ) =
𝑐𝑜𝑣(𝑦 , 𝑦 ) , ou seja, média e variância constantes e covariância depende de 𝑠, e não de 𝑡 (GUJARATI; 
PORTER, 2011). 
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∆𝑦 = 𝛾𝑦 + 𝑢                                                                                                                      (2) 

onde ∆ é o operador de primeira diferença e 𝛾 = 𝜌 − 1. As hipóteses a serem testadas são: 

𝐻 : 𝜌 = 1 ⇔ 𝐻 : 𝛾 = 0, o modelo é um passeio aleatório 
          (3) 

𝐻 : 𝜌 < 1 ⇔ 𝐻 : 𝛾 < 0, o modelo é um AR (1) estacionário 

Os testes para raiz unitária mais comuns são apropriados para séries com, no 

máximo, uma raiz unitária, ou seja, supõe-se que a série se torna estacionária após a primeira 

diferença. O procedimento do teste é o seguinte: faça a regressão de 𝑦  em 𝑦  e verifique se 

o coeficiente estimado 𝜌 é estatisticamente igual a 1. Se for, o processo é não estacionário. Caso 

contrário, o processo é estacionário. 

Com base na equação (2), se 𝛾 = 0, tem-se que ∆𝑦 = 𝑦 − 𝑦 = 𝑢 , ou seja, a 

primeira diferença da série temporal com caminho aleatório é estacionária, pois por hipótese, 

𝑢  é puramente aleatório. Portanto, se a hipótese nula for rejeitada, a série temporal não tem 

uma raiz unitária.  

Dessa forma, considerando o teste de raiz unitária descrito em (3), tem-se que a 

hipótese nula indica que o processo é não estacionário. A ideia mais direta para testar estas 

hipóteses seria a estimação de 𝜌 por mínimos quadrados, seguida de um teste 𝑡. Entretanto, se 

𝐻  for verdadeira, o estimador de 𝜌 tem um viés negativo, e a estatística 𝑡 não tem distribuição 

𝑡 de Student (GUJARATI; PORTER, 2011). 

A estimação de modelos de regressão envolvendo séries temporais não 

estacionárias pode conduzir ao problema que se convencionou chamar de regressão espúria, 

isto é, tem-se um alto 𝑅  , sem que haja qualquer relação significativa entre as variáveis 

(GRANGER; NEWBOLD, 1974). De acordo com Enders (2004), os resultados parecem bons, 

mas a estimativa dos mínimos quadrados não é consistente.  

Para que as propriedades usuais do estimador de mínimos quadrados em uma 

regressão que usa dados de séries temporais sejam válidas, as séries temporais utilizadas devem 

ser processos estocásticos estacionários (HILL; GRIFFITHS, JUDGE, 2003). 

Nesse sentido, Granger e Newbold (1974), definiram uma regra empírica para 

verificar se a regressão é espúria: se o valor do 𝑅  for maior que a estatística de Durbin-Watson, 

deve-se suspeitar de uma regressão espúria.  

Então, para realizar análises com base em séries temporais quando não estacionárias 

é preciso introduzir um mecanismo para capturar o elemento não estacionário, ou transformá-

las de alguma forma para alcançar a estacionariedade (PHILLIPS; XIAO, 1999).  
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Diversos testes foram desenvolvidos com a intenção de detectar a não 

estacionariedade das séries temporais, dentre eles: Dickey Fuller – DF (DICKEY; FULLER, 

1979), Augmented Dickey Fuller – ADF (DICKEY; FULLER, 1981) e Phillips-Perron – PP 

(PHILLIPS; PERRON, 1988). 

 

4.1.1 Teste de Dickey-Fuller (teste DF) 

 

Para testar a estacionariedade da série através do teste de Dickey e Fuller (1979), 

realiza-se o teste de hipóteses descrito em (3). Para isso, estima-se a equação (2) por mínimos 

quadrados e verifica-se a estatística 𝑡 para a hipótese de que 𝛾 = 0. Se a hipótese nula não for 

rejeitada, entretanto, 𝑦  segue um caminho aleatório e a estatística 𝑡 não assume mais uma 

distribuição 𝑡 de Student. Nesse caso, a estatística gerada deve ser comparada com valores 

críticos desenvolvidos pelos autores.  

Através de simulações de Monte Carlo, Dickey e Fuller (1979) tabularam os valores 

críticos, e desenvolveram a estatística 𝜏 para testar o problema de raiz unitária. Para este teste 

estima-se um dos modelos descritos em (4), (5) e (6). 

∆𝑌 = 𝛾𝑌 + 𝑢 , modelo puramente aleatório                                                                          (4) 

∆𝑌 = 𝛼 + 𝛾𝑌 + 𝑢 , modelo com constante                                                                          (5) 

∆𝑌 = 𝛼 + 𝛼 𝑡 + 𝛾𝑌 + 𝑢 , modelo com constante e tendência                                              (6) 

De acordo com o modelo estimado, considera-se as hipóteses nulas: 𝑌  é um passeio 

aleatório, 𝑌  é um passeio aleatório com deslocamento ou 𝑌  é um passeio aleatório com 

deslocamento em torno de tendência determinística, para os modelos descritos em (4), (5) e (6) 

respectivamente. 

Se o valor absoluto calculado da estatística 𝜏 for maior que o valor absoluto 

tabulado por DF, não se rejeita a hipótese nula, o que indica que a série é não estacionária. 

 

4.1.2 Teste de Dickey-Fuller aumentado (teste ADF) 

 

O teste original de Dickey e Fuller (1979) supõe que o processo 𝑦  é um AR(1) e 

pode ser estendido para incorporar ao modelo a presença de novos lags da variável 𝑌 . Isso leva 

ao teste ADF (Augmented Dickey‐Fuller), o qual segue, no geral, o mesmo mecanismo que o 

teste DF. O grande problema na aplicação dos testes ADF é a especificação de quantas 
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defasagens incluir na equação a ser testada, ou seja, a ordem do modelo AR(p) a ser estimado 

para 𝑌  (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Considere o processo auto regressivo de ordem p: 

tptpptpptptt yyyyy    1122110 ...                                                    

(7) 

Somando e subtraindo 1ptp y do lado direito da equação (7) e organizando os 

termos, obtém-se: 

tptpptppptptt yyyyy    11122110 )(...                                         (8) 

Novamente, somando e subtraindo 21 )(   ptpp y  do lado direito da equação (8) 

e organizando os termos, obtém-se: 

tptpptppptppptt yyyyy    121212110 )()(...                 (9) 

Continuando esse processo e após subtrair ambos os lados por 1ty , obtém-se:     

∆𝑦 = 𝛼 + 𝛾𝑦 + ∑ 𝛽 ∆𝑦 + 𝜀                                                                                                        (10) 

ou seja, um modelo auto regressivo (AR) em diferença, onde: )1(
1




p

i
i  e 




p

i
ii

1

 . 

O coeficiente de interesse na equação (10) é o  . Para testar a hipótese nula de raiz 

unitária testa se 0 e utiliza-se a estatística de teste 𝜏 para testar essa hipótese. 

Se 1
1




p

i
i isso implica que 0  e a equação (10) estará completamente em 

primeira diferença, possuindo dessa forma raiz unitária. 

Dichey e Fuller (1981) consideraram três equações de regressão que podem ser 

utilizadas para testar a presença de raiz unitária: 

(i) t

p

i
ititt yyy   




2
11 , modelo de regressão sem intercepto e sem tendência 

determinística; 

(ii) t

p

i
ititt yyy   




2
110 , modelo de regressão com intercepto e sem tendência 

determinística; 

(iii) t

p

i
ititt ytyy   




2
1210 , modelo de regressão com intercepto e com 

tendência determinística. 
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A diferença entre as três equações de regressão está na presença de termos 

determinísticos: 0 e t2 . Sob a hipótese nula, 0 , a equação (i) é um passeio aleatório, a 

equação (ii) é um passeio aleatório com intercepto e a equação (iii) é um passeio aleatório com 

intercepto e tendência determinística linear. 

Para saber qual equação de regressão deve ser utilizada, deve-se realizar um teste 

F. 

a) Na equação (i) testar se 0 , o que implica em presença de raiz unitária. 

b) Na equação (ii) testar se 00  , o que implica em raiz unitária, sem intercepto. 

c) Na equação (iii) testar se 020   e 02   , o que implica em raiz unitária, sem 

intercepto e/ou com tendência. 

O teste de F assume a seguinte forma: 

 
KTSSR

NSSRSSR
Q

irrestrito

irrestritorestrito
i 


 , i = 1, 2, 3                                                                        (11) 

onde: N é o número de restrições independentes, 𝑇 é o tamanho da amostra e 𝑇 − 𝐾 é o número 

de graus de liberdade. 

Se DFQi   aceita-se o modelo restrito e não rejeita 0H . Caso contrário rejeita 0H  

e a restrição vale com igualdade. 

É importante utilizar o número correto de lags na condução do teste ADF. Poucos 

lags mostram que os resíduos da regressão não se comportam como um processo de ruído 

branco; o modelo pode não capturar apropriadamente o real processo de erro, assim   e seu 

erro padrão não serão bem estimados. Por outro lado, incluindo muitos lags reduz-se o poder 

do teste para rejeitar a hipótese nula de raiz unitária, visto que o aumento no número de lags 

necessitará de estimações de parâmetros adicionais e implicará em perda de graus de liberdade. 

Assim, a presença de lags desnecessários irá reduzir o poder do teste ADF. 

Uma forma de selecionar os lags é utilizar a Metodologia Geral-Específica. A ideia 

é começar com uma grande quantidade e ir diminuindo pelos testes usuais 𝑡 e/ou 𝐹. Depois 

estima-se a equação (9) usando o tamanho de lags *
lagsp . Se a estatística 𝑡 sobre o lag 

*p  é 

insignificante em algum valor crítico específico, reestima-se utilizando um tamanho de lag 

1*p . Nesse sentido, repete-se esse processo até que o último lag seja significantemente 

diferente de zero. 
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4.1.3 Teste para processos com mudança de nível 

 

Se há uma mudança no nível do DGP (processo gerador de dados), essa deve ser 

levada em consideração no teste de raiz unitária, pois o teste ADF pode ter baixa potência  caso  

a mudança seja simplesmente ignorada. Nesse caso, conforme Lütkepohl e Krätzig (2004), uma 

possível abordagem é assumir que a mudança é determinista. Nesse caso, uma função de 

mudança, que é denotada por 𝑓 (𝜃) 𝛾, pode ser adicionado ao termo determinístico, 𝜇. Assim, 

tem-se o modelo: 

𝑦 = 𝜇 + 𝜇 𝑡 + 𝑓 (𝜃) 𝛾 + 𝑥                                                                                                 (12) 

onde 𝜃 e 𝛾 são parâmetros desconhecidos ou vetores de parâmetros e os erros 𝑥  são gerados 

por um processo 𝐴𝑅(𝑝) com possível raiz unitária. 

As funções de deslocamento, de acordo com Lütkepohl e Krätzig (2004), podem 

ser baseadas em:  

𝑓
( )

= 𝑑 ≔
0, 𝑡 < 𝑇
1, 𝑡 ≥ 𝑇

                                                                                                        (13)       

 

𝑓
( )

(𝜃) =
0,                                                𝑡 < 𝑇

1 − 𝑒𝑥𝑝{−𝜃(𝑡 − 𝑇 + 1)}, 𝑡 ≥ 𝑇
                                                                     (14) 

 

𝑓
( )

(𝜃) = , : ,                                                                                                           (15) 

A função de mudança (13) é uma variável dummy de mudança simples com 

mudança na data 𝑇 . A função não envolve qualquer parâmetro extra 𝜃. No termo de mudança 

𝑓
( ), o parâmetro 𝛾 é um escalar.   

A função de mudança (14) é baseada na função de distribuição exponencial, a qual 

permite uma mudança gradual não-linear para um novo nível a partir do tempo 𝑇 . No termo 

de mudança 𝑓( )
(𝜃)𝛾, 𝜃 e 𝛾 são parâmetros escalares, sendo que 𝜃 é limitado aos reais positivos 

(𝜃 > 0), enquanto 𝛾 pode assumir qualquer valor.  

A função de mudança (15) pode ser vista como uma função racional no operador 

de defasagens aplicado a uma dummy de mudança 𝑑 . O termo de mudança atual é  

[𝑦 (1 − 𝜃𝐿) + 𝑦 (1 − 𝜃𝐿) ]𝑑 . Nesse caso, 𝜃 é um parâmetro escalar entre 0 e 1 e  𝛾 =

(𝑦 , 𝑦 )  é um vetor de parâmetros bidimensional. Uma maneira alternativa de escrever essa 

função de mudança é: 
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𝑓
( )

(𝜃) 𝛾 =

0,                                                   𝑡 < 𝑇
𝛾 ,                                                 𝑡 = 𝑇

𝛾 + ∑ 𝜃 (𝜃𝛾 + 𝛾 ), 𝑡 > 𝑇
                                                               (16) 

 A expressão descrita em (16) oferece a possibilidade de mudanças não-lineares 

mais gerais. Tanto  𝑓( )
(𝜃)𝛾 quanto 𝑓( )

(𝜃) 𝛾 podem gerar mudanças bruscas de uma vez no 

tempo 𝑇  para valores adequados de θ. Assim, elas são mais gerais do que 𝑓( )
𝛾. 

Saikkonen e Lütkepohl (2002) e Lanne et al. (2002) propuseram o teste de raiz 

unitária com quebra estrutural. Esse teste é instituído a partir do modelo (12) e é baseado na 

estimativa do termo determinístico primeiro por um procedimento de mínimos quadrados 

generalizados (GLS) sob a hipótese nula de existência de raiz unitária e subtraindo esse termo 

da série original. Em seguida é aplicado um teste ADF na série ajustada, que também inclui 

termos para corrigir erros de estimação nos parâmetros da parte determinística. Como no caso 

da estatística do ADF, a distribuição nula assintótica não é padrão. Os valores críticos são 

tabulados em Lanne et al. (2002). 

 

4.2 Teste de mudança estrutural de Bai e Perron (1998) 

 

Bai e Perron (1998) consideram questões relacionadas com várias mudanças 

estruturais no modelo de regressão linear estimado pela minimização da soma do quadrado dos 

resíduos.  As datas das quebras são tratadas como variáveis desconhecidas a serem estimadas. 

Os principais aspectos considerados são as propriedades dos estimadores,  

incluindo as estimativas das datas das quebras e a construção de testes que permitem inferir 

sobre a presença de mudança estrutural e o número de quebras. 

 Há uma grande quantidade de trabalhos sobre questões relacionadas com mudanças 

estruturais, sendo que a maioria se limita ao caso de uma única mudança. Nas últimas décadas, 

a literatura econométrica tem assistido a um aumento do interesse em estender os 

procedimentos para modelos com um ponto de mudança desconhecido. No que diz respeito ao 

problema do teste para mudança estrutural, tem-se as contribuições de Andrews (1993) e 

Andrews e Ploberger (1994).  

Por outro lado, a literatura que aborda a questão de múltiplas quebras estruturais  

é relativamente escassa. Dentre as abordagens, tem-se os trabalhos de Andrews, Lee e  

Ploberger (1996) que utilizam o modelo linear com variância conhecida. Garcia e Perron (1996) 

estudam o teste sup Wald para duas mudanças em uma série temporal dinâmica.  



32 
 

Liu, Wu e Zidek (1997) consideram, como Bai e Perron (1998), várias mudanças 

em um modelo linear estimado por mínimos quadrados. Eles estudam a taxa de convergência 

das datas de quebra estimadas, bem como a consistência de um modelo de critério de selecção 

de Schwarz (1978) modificado para determinar o número de quebras. A análise considera 

apenas a chamada mudança pura-estrutural, caso em que todos os parâmetros são sujeitos a 

mudanças. 

Os pressupostos de Bai e Perron (1998) são menos restritivos do que os de Liu, Wu 

e Zidek (1997) e a ideia principal também é diferente. O modelo de Bai e Perron (1998) permite 

formas gerais de correlação serial e heterocedasticidade nos erros, variáveis dependentes 

defasadas, tendência nos regressores, bem como diferentes distribuições para os erros e os 

regressores em todos os segmentos. Além disso, consideram o caso mais geral de 

um modelo de mudança estrutural parcial, onde nem todos os parâmetros estão sujeitos a 

mudanças. 

Além disso, o estudo de Bai e Perron (1998) considera o problema do teste de 

múltiplas mudanças estruturais para o caso sem regressores de tendências. Para esse efeito, eles 

apresentam o teste sup Wald para a hipótese nula de nenhuma mudança versus uma  

hipótese alternativa contendo um número arbitrário de mudanças. Eles também  

propuseram um teste onde a alternativa especifica um número desconhecido de mudanças acima 

de algum máximo e um teste da hipótese nula de 𝑙 mudanças contra 𝑙 + 1 mudanças. A última 

é útil para determinar o número de mudanças presentes. Ademais, o método de Bai e Perron 

(1998) estima sucessivamente cada ponto de quebra. 

Para utilizar o teste de múltiplas quebras estruturais de Bai e Perron (1998), deve-

se considerar alguns pressupostos básicos sobre as variáveis e os erros. Para isso, considere a 

regressão linear múltipla com 𝑚 quebras (𝑚 + 1 regimes): 

𝑦 = 𝑥 𝛽 + 𝑧 𝛿 + 𝑢 , 𝑡 = 𝑇 + 1, … , 𝑇                                                                            (17) 

para 𝑗 = 1, … , 𝑚 + 1 e considerando que 𝑇 = 0 e 𝑇 = 𝑇. Neste modelo, 𝑦  é uma variável 

independente observada, 𝑥  (𝑝 × 1) e 𝑧  (𝑞 × 1)são vetores de covariáveis, 𝛽 e 𝛿  (𝑗 =

1, … , 𝑚 + 1) são os vetores dos coeficientes correspondentes; 𝑢   é a perturbação . Os índices 

(𝑇 , … , 𝑇 ), ou os pontos de quebra, são explicitamente tratados como desconhecidos.  

O objetivo é estimar os coeficientes desconhecidos da regressão, juntamente com 

os pontos de quebra, quando 𝑇 obsesvações em (𝑦 , 𝑥 , 𝑧 ) estão disponíveis. Este é um modelo 

de mudança estrutural parcial no sentido de que 𝛽 não está sujeito a mudanças e é efetivamente 
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estimado usando a totalidade da amostra. Quando 𝑝 = 0, obtém-se um modelo de mudança 

estrutural pura, onde todos os coeficientes estão sujeitos a alterações. 

O sistema de regressão linear múltipla (17) pode ser expresso em forma de matriz 

como 𝑌 = 𝑋𝛽 + �̅�𝛿 + 𝑈, onde 𝑌 = (𝑦 , … , 𝑦 ) ,  𝑋 = (𝑥 , … , 𝑥 )  , 𝑈 = (𝑢 , … , 𝑢 ) ,  𝛿 =

(𝛿 , 𝛿 , … , 𝛿 )  e �̅� é uma matriz que particiona diagonalmente Z em m–partições 

(𝑇 , … , 𝑇 ), ou seja, �̅� = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑍 , … , 𝑍 ). Denota-se o verdadeiro valor de um parâmetro 

com um 0 sobrescrito. Assim, o processo de geração de dados é considerado como sendo: 

𝑌 = 𝑋𝛽 + �̅� 𝛿 + 𝑈                                                                                                            (18) 

O primeiro passo é estimar os coeficientes desconhecidos 

(𝛽 , 𝛿 , … , 𝛿 , 𝑇 , … , 𝑇 ), assumindo que 𝛿 ≠ 𝛿  (1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚). Não foi imposta 

restrição de que a função de regressão é contínua em pontos de inflexão, pois Bai e Perron 

(1998) focam em mudanças discretas. Em geral, o número de quebras 𝑚 pode ser tratado como 

uma variável desconhecida com o verdadeiro valor 𝑚 .  

O método de estimação considerado é baseado no princípio dos mínimos 

quadrados. Para cada 𝑚-partição (𝑇 , … , 𝑇 ), denotada 𝑇 , as estimativas associadas de 

minimos quadados de 𝛽 e 𝛿  são obtidas minimizando a soma dos quadrados dos residuos 

∑ ∑ [𝑦 − 𝑥 𝛽 − 𝑧 ′𝛿 ] . Considere que 𝛽 𝑇  e 𝛿 𝑇  denotam as estimativas 

resultantes. Substituindo-os na função objetivo e designando a soma do quadrado dos resíduos 

resultante como 𝑆 (𝑇 , … , 𝑇 ), os pontos de quebra de estimativa 𝑇 , … , 𝑇  são dados por: 

𝑇 , … , 𝑇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ,…, 𝑆 (𝑇 , … , 𝑇 )                                                                          (19) 

onde a minimização é tomada sobre todas as partições (𝑇 , … , 𝑇 ) tais que  𝑇 − 𝑇 ≥ 𝑞. 

Assim, os estimadores dos pontos de quebra são minimizadores globais da 

função objetivo. Finalmente, os estimadores dos parâmetros da regressão são associados aos 

estimadores de mínimos quadrados na 𝑚-partição estimada 𝑇 , isto é, 𝛽 = 𝛽  𝑇  e 𝛿 =

𝛿  𝑇 . Os pontos de quebra não precisam ser obtidos através de uma pesquisa de grade 

exaustiva. Bai e Perron (1996) discutem um algoritmo eficiente  baseado no princípio de 

programação dinâmica, o qual permite que minimizadores globais sejam obtidos através de um 

número de somas dos quadrados dos resíduos que é de ordem 𝑂(𝑇 ) para qualquer 𝑚 ≥ 2. 

Bai e Perron (1998), considera o teste do tipo sup F, sendo: 𝐻 : não ruptura 

estrutural (𝑚 = 0)  versus 𝐻 : há 𝑚 = 𝑘 quebras. A estatística teste é dada por: 

𝐹 (𝜆 , … , 𝜆 ; 𝑞) =
( )

                                                        (20) 
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Para realizar a análise assintótica, precisa-se impor algumas restrições sobre os 

valores possíveis das datas de quebra. Em particular, é necessário restringir cada data de quebra 

para ser assintoticamente distinta e delimitada a partir dos limites da amostra. Uma das 

hipóteses é: 𝑇 ∑ 𝑤 𝑤 ′ → 𝑠𝑄
[ ] , uniformemente em 𝑠 ∈ [0,1], para 𝑄 alguma matriz 

positiva definida. Esta hipótese impede a presença de regressores com tendências.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise é feita com base na série do grau de abertura econômica, o qual é medido 

pelo valor da soma de importações e exportações em relação ao PIB. Os dados foram obtidos 

na PWT 7.1. Deseja-se verificar se houve quebras estruturais na variável em questão, no período 

de 1950 a 2010. Primeiro, faz-se o teste de raiz unitária com quebra estrutural, proposto por 

Saikkonen e Lütkepohl (2002) e Lanne et al. (2002), utilizando o software JMulti3 4.24. Com 

as datas das quebras estimadas, faz-se o teste ADF nos subperíodos.  

Para verificar as quebras encontradas, realiza-se o teste de Bai e Perron (1998), 

usando o software econométrico Eviews 9.5. O gráfico 1.1 descreve a trajetória da variável, no 

período analisado. 

 
Gráfico 1.1 – Trajetória da abertura econômica brasileira no período de 1950 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos 

 

Percebe-se que, apesar das oscilações, entre os anos de 1952 e 1965 tem-se uma 

queda acentuada da abertura econômica. Entre 1966 até meados dos anos 70, essa por sua vez, 

apresenta um crescimento. Tal crescimento pode ser explicado pelo grande aumento das 

exportações, acompanhado por maior diversificação da pauta ocorrido entre 1967 e 1973. Além 

disso, observou-se um forte aumento das importações, em maior quantidade de bens de capital, 

                                                 
3 O JMulTi é um software interativo projetado para análises de séries temporais univariadas e multivariadas. 
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que foi favorecido pelas isenções e incentivos específicos da política industrial (ABREU et al., 

2014). 

Entre 1974 e 1977, tem-se uma queda da variável estudada. Conforme  Giambiagi 

et al. (2005), o período de 1974 e1984 marca o auge e o esgotamento do modelo de substituição 

por importações. O desestímulo ás importações adotado por esse modelo pode ter contribuido 

para essa queda nesse período. 

Entre 1977 e 1986, a série não apresenta grandes mudanças, entretanto a partir do 

final da década de 1980 até 2007, apesar das oscilações, tem-se uma trajetória crescente. De 

acordo com Giambiagi et al. (2005), nos anos 1990 e 1991, houve uma forte retração nas 

exportações, se comparada com resultados anteriores, entretanto, nos três anos que se seguiram, 

as exportações tiveram um comportamento significativamente expansivo.  

Com relação as importações, estas aumentaram continuamente ao longo do período 

de 1990 a 1994. Além disso, esse período foi marcado pelo início do processo de privatização 

e de abertura, por isso verifica-se o crescimento acentuado do grau de abertura econômica a 

partir daí.   

 

5.1 Teste de raiz unitária com quebra estrutural 

  

O teste de raiz unitária com quebra estrutural utilizado é o proposto por Saikkonen 

e Lütkepohl (2002) e Lanne et al. (2002), considerando as funções de mudança, apresentadas 

por Lütkepohl e Krätzig (2004), 𝑓( ), 𝑓( )
(𝜃) e 𝑓( )

(𝜃).  

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes funções de mudança estrutural: 

 

 𝑓
( )

= 𝑑 ≔
0, 𝑡 < 𝑇
1, 𝑡 ≥ 𝑇

      

 𝑓
( )

(𝜃) =
0,                                                𝑡 < 𝑇

1 − 𝑒𝑥𝑝{−𝜃(𝑡 − 𝑇 + 1)}, 𝑡 ≥ 𝑇
        

 𝑓
( )

(𝜃) = , : ,  

 

Para todos os casos, a data da quebra sugerida foi o ano de 1993. As estatísticas de 

teste para cada função proposta, assim como os valores críticos associados aos testes são 

expostos na tabela 1.1. 
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Tabela 1.1 – Teste de raiz unitária com quebra estrutural 

 𝑓
( ) 𝑓

( )
(𝜃) 𝑓

( )
(𝜃) 

Valor da estatística de teste  2,0202 -1,4897 0,7402 

𝜃 estimado – 0,1000 0,7900 

Fonte: Elaboração própria a partir dos testes realizados 
Nota: Os valores críticos a 1%, 5% e 10% são -3,48, -2,88, -2,58, respectivamente. 

 
Os gráficos 1.2, 1.3 e 1.4 descrevem a trajetória da variável estudada, bem como a 

quebra ocorrida, para as funções de mudança, 𝑓( ), 𝑓( )
(𝜃) e 𝑓( )

(𝜃) respectivamente. 

 

Gráfico 1.2 – Teste de raiz unitária com quebra estrutural para 𝑓( ) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo JMulti 
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Gráfico 1.3 – Teste de raiz unitária com quebra estrutural para 𝑓( )
(𝜃) 

 
Fonte: Elaborado pelo JMulti 

       
      

Gráfico 1.4 – Teste de raiz unitária com quebra estrutural para 𝑓( )
(𝜃) 

 
Fonte: Elaborado pelo JMulti 
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Como nos testes de raiz unitária com quebra estrutural, com todas as funções de 

mudança consideradas, sugerem que a data da quebra é 1993, faz-se o teste ADF para os 

subperíodos 1950-1993 e 1993-2010. Tais testes estão descritos nas tabelas 1.2. 

 

Tabela 1.2 – Teste ADF para os subperíodos no JMulti 

 1950-1993 1993-2010 

Valor da estatística de teste  -1,2259 0,2771 

Variável 

x(-1) 

dx(-1) 

dx(-2) 

Constante 

RSS 
 

Coeficiente Estatística t 

-0,1146 -1,2259 

0,1282 0,9654 

-0,1047 -0,8720 

0,0136 1,2445 

0,0047  
 

Coeficiente Estatística t 

0,0409 0,2771 

-0,5511 -1,7244 

-0,5519 -1,1085 

0,0065 0,1840 

0,0035  
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos testes realizados 
Nota: Os valores críticos a 1%, 5% e 10% são -3,43, -2,86, -2,57, respectivamente. 

  
Com base nos valores críticos, tem-se que em ambos os subperíodos analisados não 

se rejeita a hipótese nula de que há raiz unitária.  Assim, o teste indica que a série em nível não 

é estacionária. 

Ramirez e Sharma (2008) também utilizaram a variável abertura econômica. No 

caso deles, analisaram para 23 países da região da América Latina e do Caribe durante o período 

1990-2005. Ao realizarem o teste de raiz unitária, essa variável apresentou-se como não 

estacionária. 

Sakyi et al. (2012) examinaram o impacto da abertura comercial no crescimento 

econômico, para uma amostra de 85 países de renda média durante o período de 1970-2009. A 

abertura econômica também exibiu raiz unitária. 

Maluf (2007) analisou o comportamento da medida de abertura do Brasil no período 

de 1977 a 2005. Os resultados obtidos pela mesma indicam que o teste ADF classificou a série 

em questão como não estacionária. 

 

5.2 Teste de Bai e Perron (1998) 

 

Para se reforçar a quebra encontrada em 1993 com o teste de raiz unitária com 

quebra estrutural, demonstrado na seção 5.1, executa-se o teste de Bai e Perron (1998). Nesse, 
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faz-se o limite máximo de quebras como sendo 1, pois segundo Perron (2005), ao se estimar 

um modelo de uma única quebra na presença de múltiplas quebras, a estimativa da quebra 

convergirá para uma das verdadeiras quebras, na verdade aquela que é dominante no sentido de 

levar em conta a maior redução na soma dos quadrados dos resíduos.  

Como resultado, tem-se que o valor da estatística F é 158,2374, o valor crítico é 

8,58 e indica que houve uma quebra estrutural em 1993, estatísticamente significante a nível de 

5%.  Tal resultado corrobora com o encontrado na seção 5.1, na qual se realiza o teste proposto 

por Saikkonen e Lütkepohl (2002) e Lanne et al. (2002).  

Maluf (2007) analisou o período de 1974 a 2003, dos principais países da América 

Latina e encontrou que em 1990 houve uma quebra na série de abertura econômica brasileira, 

além disso, também constatou a presença de raiz unitária na série que verificou. 

Realizando o teste ADF para os subperíodos 1950-1993 e 1993-2010, tem-se os 

resultados descritos na tabela 1.3. 

 

Tabela 1.3 – Teste ADF para os subperíodos no Eviews 

 1950-1993 1993-2010 

Valor da estatística de teste  -1,933752 -0,345302 

Variável 

OPEN(-1) 

D(OPEN(1)) 

C 
 

Coeficiente Estatística t 

-0,171238 -1,933752 

- - 

0,020381 1,894200 
 

Coeficiente Estatística t 

-0,042319 -0,345302 

-0,530532 -1,707751 

0,022311 0,744137 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos testes realizados 
Nota: Os valores críticos a 1%, 5% e 10% são -3,592462, -2,931404, -2,603904, respectivamente, para o 
subperíodo 1950-1993. 
           Os valores críticos a 1%, 5% e 10% são -3,920350, -3,065585, -2,673459, respectivamente, para o 
subperíodo 1993-2010. 
 

Considerando as hipóteses do teste ADF e os valores críticos encontrados para os 

subperíodos, não se rejeita a hipótese nula de que há raiz unitária.  Assim, o teste indica que a 

série em nível não é estacionária para ambos os subperíodos. 
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CONCLUSÃO 

 

Este capítulo teve como motivação verificar se as políticas de liberalização 

comercial, implementadas na década de 1990, causaram alguma quebra estrutural na série de 

abertura econômica brasileira.   

Examinando o período de 1950 a 2010, com a realização do teste de raiz unitária 

com quebra estrutural, considerando as funções de mudança, 𝑓( ), 𝑓( )
(𝜃) e 𝑓( )

(𝜃), tem-se, 

em todos os casos considerados, que ocorreu uma quebra em 1993. Com isso, faz-se o teste 

ADF para os subperíodos 1950-1993 e 1993-2010 e não se rejeita a hipótese nula de que há raiz 

unitária.  Assim, o teste indica que a série em nível não é estacionária. 

Para robustecer essa quebra encontrada em 1993, faz-se o teste de Bai e Perron 

(1998). Como resultado, o teste também indica que houve uma quebra estrutural em 1993. Tal 

resultado corrobora com o encontrado anteriormente.  

Dessa forma, encontrou-se que tanto o teste de raiz unitária com quebra estrutural 

quanto o de Bai e Perron (1998) indicaram que houve uma quebra estrutural na série de abertura 

econômica brasileira em 1993. 

No início da década de 1990, o Brasil estava passando por um processo 

inflacionário de mais de 80% ao mês. Nesse mesmo ano, houve a proposta de um programa 

econômico, que incluia também reformas estruturais centradas na abertura comercial, na 

redução do papel do Estado como produtor de bens e serviços e na reorganização da 

administração pública federal. 

Apesar de a proposta de estabilização ter falhado, ocorreu a implementação de duas 

reformas: privatização e liberalização comercial. De uma perspectiva de longo prazo, essas 

reformas marcaram o início da mudança da estratégia econômica de quase meio século, baseada  

em uma forte intervenção do Estado, que era a industrialização por substituição de importações. 

A liberalização comercial brasileira desenrolou-se de forma unilateral entre o final 

dos anos 1980 e meados dos 1990, sendo marcada por alguns acontecimentos principais. No 

primeiro evento de liberalização comercial, em 1988-89, atuou-se no sentido de eliminar 

redundâncias: a tarifa média nominal de 57,5% (não ponderada) foi reduzida para 32,1% 

(ABREU, 2014).  

Segundo Abreu (2014), no segundo episódio, o mais importante, em 1990-93, 

decidiu-se inicialmente reduzir as barreiras não tarifárias, com a eliminação de proibições de 

importações, das licenças de importação usadas de forma mais ou menos permanente desde o 
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final da década de 1940, bem como dos chamados regimes especiais de importação, que 

regulavam a distribuição de cobertura cambial com base em critérios discricionários. Em 1991, 

foi definido um cronograma de redução tarifária que, em princípio, se estenderia até 1994 e 

resultou na queda da tarifa média de 32,2% em 1990 para 14,2% no início de 1994. 

É exatamente nesse período, mais precisamente em 1993, que ocorre a quebra 

estrutural da série abertura economica brasileira. Essa quebra é explicada por esse cronograma 

de liberalização comercial ocorrido. 

Um ponto relevante deste trabalho, é que o mesmo contempla um período longo de 

tempo, abrangendo diferentes estágios da abertura econômica brasileira. Dessa forma, pode-se 

englobar tanto a fase onde se tinha uma economia mais fechada, adotando processo de 

industrialização por substituição de importações, até os dias em que se priorizaram medidas de 

liberalização comercial.  

Além disso, diferente da maioria dos trabalhos encontrados, que se limitam apenas 

ao teste de raiz unitária com quebra estrutural, este, além da realização de tal teste, utiliza a 

metodologia de Bai e Perron (1998) para se reforçar o resultado encontrado. A adoção desse 

procedimento foi importante para se verificar o impacto da política de liberalização comercial 

na abertura econômica. 
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CAPÍTULO 2 – EFICIÊNCIA TÉCNICA E PRODUTIVIDADE TOTAL DOS 

FATORES DA AMÉRICA LATINA: UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 1960 A 2010 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os economistas clássicos, como Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus, e 

outros mais contemporâneos, como Frank Ramsey, Allyn Young, Joseph Schumpeter e Frank 

Knight, forneceram muitas ideias para as teorias de crescimento econômico modernas. Dentre 

essas propostas têm-se as abordagens básicas de comportamento competitivo e dinâmicas de 

equilíbrio, o papel dos retornos decrescentes e sua relação com a acumulação de capital físico 

e humano, a interação entre a renda per capita e a taxa de crescimento populacional, os efeitos 

do progresso tecnológico na especialização do trabalho e descobertas de novos produtos e 

métodos de produção. 

O modelo neoclássico de crescimento econômico, desenvolvido por Solow (1956), 

manteve até os anos 80 supremacia na explicação do processo de crescimento da renda per 

capita no longo prazo e das diferenças de renda entre os países. Conforme esse modelo, a 

dinâmica do crescimento de longo prazo está associada ao progresso tecnológico, o qual 

acontece de forma exógena. 

 A deficiência desse modelo é que no longo prazo a taxa de crescimento da renda 

per capita é determinada apenas pela taxa de progresso tecnológico, o qual é exógeno. Por outro 

lado, o nível de renda per capita associado a um determinado equilíbrio de estado estacionário 

seria determinado pela taxa de crescimento populacional, pela propensão a poupar e pelos 

parâmetros tecnológicos, inclusive a taxa de depreciação, todos sendo exógenos. Assim, esse 

modelo não explica satisfatoriamente o crescimento de longo prazo (BARRO, SALA-I-

MARTIN, 2003). 

A medida da contribuição do progresso técnico para o crescimento do produto per 

capita foi apresentada por Solow (1957), por meio do conceito de PTF (produtividade total dos 

fatores), a partir da utilização de uma função de produção do tipo Cobb-Douglas. Neste 

trabalho, Solow estima uma função de produção para a economia americana, considerando o 

período de 1909 a 1949, e identifica a existência de um resíduo, medido pela diferença entre as 

taxas de crescimento do produto real e as taxas ponderadas de crescimento dos fatores de 

produção capital e trabalho.  

 Dessa forma, tinha-se que qualquer deslocamento da função de produção era 

progresso técnico. Estudos empíricos tendo como base a contabilidade do crescimento e 
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inspiradas no modelo neoclássico passaram a indicar, no entanto, que um conjunto de causas 

poderia estar relacionado à medida do resíduo. Então, segundo Griliches (1996), tem-se 

procurado introduzir fatores na função de produção que pudessem diminuir o valor do resíduo. 

Arrow (1962) e Sheshinski (1967) construíram modelos nos quais as ideias eram 

subprodutos não intencionais de produção ou de investimento, conhecido como learning by 

doing. De acordo com esses modelos, as descobertas de cada pessoa são espalhadas para toda 

economia, em um processo de difusão instantânea que pode ser tecnicamente viável, porque o 

conhecimento é não rival. 

Depois de meados dos anos 1980, houve várias pesquisas sobre crescimento 

econômico, dentre elas tem-se Romer (1986) e Lucas (1988). A motivação dessas pesquisas foi 

a observação de que os determinantes do crescimento econômico de longo prazo são questões 

cruciais. 

O argumento central contido nestas pesquisas é que o investimento em capital, 

abrangendo capital físico e humano, gera externalidades positivas (spillovers), que elevam a 

capacidade produtiva das empresas responsáveis pelos investimentos, além disso contribuem 

para aumentar a capacidade produtiva de outras empresas e dos outros trabalhadores. Então, o 

estoque de capital físico representa um indicador do conhecimento acumulado e de experiência 

na forma learning-by-doing, cujas externalidades resultam em rendimentos crescentes, em 

termos da economia agregada (ROMER, 1986). O capital humano também pode gerar 

externalidades que levam a rendimentos crescentes na função de produção agregada (LUCAS, 

1988). 

Apesar das diferenças nos argumentos e previsões das principais teorias de 

crescimento econômico, conforme Senhadji (1999) e Easterly e Levine (2001), há concordância 

na literatura empírica de que a acumulação de capital físico não é capaz de sustentar o 

crescimento por períodos prolongados de tempo, em face dos rendimentos decrescentes, e que 

a fonte para a evolução e a prosperidade econômica, no longo prazo, reside na expansão da 

PTF. 

Farrell (1957) define uma medida de eficiência para firmas, a qual denomina 

eficiência geral. Essa eficiência possui duas componentes: eficiência técnica, que está 

relacionada com a habilidade da firma em obter o máximo de produto a partir de um dado vetor 

de insumos, e eficiência alocativa, a qual reflete a capacidade da firma de utilizar os insumos 

numa proporção ótima, dado o vetor de preços dos mesmos. 

Quando se considera o máximo de produto, tem-se em mente algum tipo de 

fronteira que representaria tal máximo. Uma vez que a “real” fronteira não é conhecida, faz-se 
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necessário algum tipo de estimação caso haja a intenção de analisar eficiência técnica. Quanto 

às metodologias para estimar essa fronteira, as duas principais são: análise envoltória de dados 

(DEA) e fronteiras estocásticas. 

Este trabalho tem como objetivo básico examinar a contribuição da variação da PTF 

de uma amostra de 19 países da América Latina, no período de 1960 a 2010. Para esta análise, 

utiliza-se o modelo de fronteira estocástica proposto por Pitt e Lee (1981), que representa uma 

adaptação para dados em painel da versão de fronteira estocástica proposta por Aigner, Lovell 

e Schmidt (1977). O termo de ineficiência técnica foi modelado conforme o modelo proposto 

por Battese e Coelli (1995), sendo expresso por um vetor de variáveis macroeconômicas 

consideradas relevantes na sua explicação. Essas variáveis relacionam-se ao ambiente local e à 

política econômica de cada país. 

Após a estimação do modelo econométrico, verifica-se o impacto que as variáveis 

analisadas tiveram na ineficiência técnica. Sendo possível, dessa forma, encontrar as fontes de 

ineficiência técnica na produção. 

Para o cálculo da variação da PTF e de sua decomposição, utilizam-se duas 

metodologias: o índice de Malmquist (1953) e a técnica proposta por Bauer (1990) e 

Kumbhakar (2000). 

Empregando-se o índice de produtividade total de Malmquist, o crescimento da 

produtividade é decomposto em dois componentes: variação tecnológica e variação de 

eficiência técnica.  Este procedimento de decomposição permite identificar e quantificar os 

fatores determinantes do desempenho da PTF ao longo do tempo: o componente que explica 

uma aproximação da fronteira de produção (variação de eficiência técnica) e aquele relativo ao 

deslocamento da própria fronteira de produção (variação tecnológica). 

Färe et al. (1994), constrói o índice de Malmquist (1953), para uma amostra de 

países da OCDE, calculando a função distância através de técnicas de programação não-

paramétrica, semelhantes ao método usado em Chavas e Cox (1990), que se baseia em técnicas 

de programação linear. Neste trabalho, entretanto, a função distância para cada país será 

calculada utilizando o modelo de fronteira de produção estocástica. 

Marinho e Bittencourt (2007) analisaram a produtividade na América Latina, para 

o período de 1961-1990, utilizando o índice de Malmquist. De Gregorio e Lee (1999), 

examinaram a PTF para o período de 1960-1990, com base no modelo de crescimento de Solow. 

Em ambos os trabalhos, foi mostrado que a taxa de crescimento da PTF foi o principal fator que 

explica as mudanças nas taxas de crescimento ao longo do tempo nos países latino-americanos. 
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Pires e Garcia (2004), com base na análise de fronteira estocástica realizaram a 

decomposição da PTF, proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000) para uma amostra de 

36 países no período de 1970 a 2000. Essa mesma decomposição foi utilizada por Araujo et al. 

(2014), os quais examinaram a produtividade total dos fatores da América Latina e sua 

decomposição para o período de 1960 a 2000. 

Este trabalho, servindo-se da técnica proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar 

(2000), através da qual pode-se decompor a produtividade em outros termos além da variação 

de eficiência técnica e da variação tecnológica. Nesse caso, a produtividade total dos fatores é 

decomposta em progresso técnico, eficiência técnica, ganhos de escala e ganhos alocativos. 

Entre outras conclusões, a mais relevante é a de que a performance da produtividade 

total dos fatores foi a principal razão do baixo crescimento econômico da América Latina no 

período estudado. 

Este capítulo, além desta introdução, está organizado da seguinte forma: na próxima 

seção é feito um histórico do contexto econômico vivido pela América Latina, mostrando as 

políticas econômicas realizadas nesse período. Na terceira seção, descrevem-se o modelo a ser 

utilizado na análise; as abordagens usadas para estimar o grau de eficiência técnica; algumas 

especificações de modelos para a ineficiência técnica e a que será adotada; a forma funcional 

que será utilizada e apresentam-se as metodologias utilizadas para a decomposição da PTF. Na 

quarta seção, informam-se a amostra selecionada e as fontes para obtenção da base de dados; 

são descritos os modelos que foram estimados, bem como o teste de especificação para a 

fronteira estocástica de produção, os testes de hipóteses e é feita a análise dos resultados obtidos 

com a estimação do modelo econométrico, comentando-se o impacto que cada variável tem na 

ineficiência técnica. Na seção 5, tem-se a eficiência técnica estimada para os dezenove países 

da amostra no período de 1961 a 2010. A seção seis trata da decomposição da PTF, mostrando 

as duas metodologias propostas. Na última seção, são apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2 AMÉRICA LATINA: ESTRATÉGIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO, CRISES E 

REFORMAS 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Nos anos 50, os países da América Latina foram estimulados pela CEPAL4 

(Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) a adotar como estratégia de 

desenvolvimento local o modelo de ISI (Industrialização por Substituição de Importações) 

(MARINHO; BITTENCOURT, 2007). 

Essa ideia foi motivada pelos trabalhos de Prebisch (1950) e Singer (1950) e foi 

fundamentada em duas premissas: (a) a deterioração dos termos de troca desfavorece países em 

desenvolvimento especializados em produtos básicos e commodities (agrícolas e minerais), 

além de aumentar o hiato de desenvolvimento desses países em relação aos avançados; (b) a 

industrialização dos países em desenvolvimento depende de proteção e de apoio a setores 

manufatureiros emergentes (SARQUIS, 2011). 

Neste sentido, conforme Amaral Filho (2014), Prebisch, por meio da tese da 

deterioração dos termos de troca, argumentou que os preços de oferta dos produtos primários 

exportados não correspondiam aos seus custos de produção, nem havia convergências entre os 

preços relativos dos produtos primários e industrializados. 

As proposições prescritas por Prebisch seguiam no sentido contrário do livre comércio, 

como também das premissas monetárias e fiscais impostas pelo FMI, e do papel moderado do 

Estado defendido pelos mesmos (AMARAL FILHO, 2014). 

Dessa forma, tal modelo consiste na implantação de novas indústrias voltadas para 

o mercado interno e a imposição de políticas protecionistas da indústria nascente contra a 

concorrência externa, através de mecanismos tarifários e não tarifários e da concessão de 

subsídios. Com isso, a ISI requer uma forte intervenção do Estado na economia. 

Embora o pensamento econômico dos cepalinos estivesse de acordo com tais ideias, 

principalmente com relação à necessidade de forte intervenção do Estado na economia, existiam 

alguns economistas que discordavam de tal estratégia de industrialização5. Os que não estavam 

de acordo com as ideias da CEPAL, consideravam a liberdade econômica como um fator 

importante para o desenvolvimento econômico. Além disso, acreditavam que o forte 

intervencionismo poderia ser prejudicial para a economia, pois os elevados gastos do governo 

                                                 
4 A CEPAL foi criada em 25 de fevereiro de 1948 pelo ECOSOC (Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas), e tem sua sede em Santiago, Chile. Propunha que o meio de alcançar o desenvolvimento econômico era 
criar um forte setor manufatureiro, e para isso seria necessário proteger a indústria nascente dos concorrentes 
internacionais (KRUGMAN; OBSTFELD, 2005). 
5 No Brasil, Eugênio Gudin tinha esta linha de pensamento. 
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gerariam inflação, distorcendo o sistema de preços e, ademais, o processo de substituição de 

importações não resolve um problema estrutural: a tendência de redução da capacidade de 

importação. Pelo contrário, o próprio avanço do processo de substituição de importações levaria 

a novas necessidades de compras externas, particularmente de bens de capital, tecnologia e 

determinados tipos de insumos (BRAGA, 2008). 

Segundo Marinho e Bittencourt (2007), os monetaristas latino-americanos 

consideravam que o processo inflacionário, que atingia muitos países da região nos anos 1960, 

poderia ser explicado6 pelo excesso de gastos governamentais necessários para manter as 

ineficiências geradas por essa estratégia de industrialização.  

Com a inflação elevada, os juros reais eram reduzidos. Isso gerou um desestímulo 

à geração de poupança do setor privado, o que afetou de forma negativa a formação de capital 

e, por conseguinte, o crescimento da economia (MARINHO; BITTENCOURT, 2007). 

Por outro lado, o câmbio sobrevalorizado no início dos anos 1980 levava as 

indústrias a terem baixa capacidade de competição internacional. Elas sobreviviam apenas 

devido ao excesso de protecionismo tarifário e não tarifário, bem como dos subsídios que lhes 

eram oferecidos (REINHARDT; PERES, 2000). 

No final da década de 1960, iniciou-se uma série de críticas7 sobre os resultados da 

ISI. Uma das razões para isso foi a evidente dependência tecnológica causada por esse modelo 

de industrialização, que se voltava para a produção de bens de consumo duráveis em função de 

atender a demanda dos que possuíam rendas alta e média, sendo as tecnologias controladas 

pelos países desenvolvidos.  

Outros fatores que contribuíram para intensificar as críticas a esse modelo de 

industrialização foram os choques do petróleo em 1973 1979, pois fizeram com que algumas 

dessas economias tivessem um desempenho inferior (redução das taxas de crescimento). Os 

gastos do governo já eram bem expressivos para manter tal estratégia de industrialização, além 

disso aumentou sua demanda para compensar os efeitos do petróleo mais caro. Então, tiveram 

que pedir recursos emprestado ao exterior para sustentar suas expansões fiscais. Tais políticas 

econômicas tiveram como resultado o aumento da inflação e da dívida externa.  

Com os choques do Petróleo, ocorreram choques de oferta, que causaram enormes 

desajustes no setor externo das economias importadoras de tal insumo. Tais desajustes, 

inicialmente, foram a causa da crise da dívida externa. Em um primeiro instante, para se 

financiarem, tais economias tinham a sua disposição crédito barato decorrente do volume de 

                                                 
6 A emissão de moeda primária para financiar o déficit público também contribuiu para esse processo inflacionário. 
7 Um dos críticos foi Douglass North. 
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dólares acumulados pelos países exportadores de petróleo. Dessa forma, elas se endividaram a 

uma taxa de juros flutuante. 

Visando conter os efeitos inflacionários do segundo choque do petróleo, a maioria 

dos bancos centrais dos países industrializados adotou uma política monetária contracionista, 

elevando suas taxas básicas de juros. Nos Estados Unidos, esta subiu continuamente até 1981, 

atingindo 16,4% ao ano, mais que o dobro dos 7,9% ao ano vigentes antes do choque. Tal fato 

fez com que a dívida dos países tomadores de empréstimos crescesse significativamente 

(GIAMBIAGI et al., 2005).  

A chamada crise da dívida iniciou-se em 1982, quando o México declarou a 

moratória8. Esta crise só foi terminar em 1989, pelo fato de os Estados Unidos insistirem para 

que seus bancos oferecessem alguma forma de alívio da dívida para os países em 

desenvolvimento, por temerem a instabilidade política no Sul (KRUGMAN; OBSTFELD, 

2005). 

Nos anos 1980, os países endividados podiam recorrer ao FMI (Fundo Monetário 

Internacional) desde que se dispusessem adotar determinados ajustes econômicos, tais como 

                                                 
8 Em 1982 o México anunciou que as reservas estrangeiras de seu Banco Central haviam se esgotado 

e, por isso, não poderia mais honrar os pagamentos de sua dívida externa. No ano seguinte, 24 outros países 

declararam não ter como pagar as suas dívidas e deram início a um processo prolongado de renegociação. Em 

1985 foi lançado o plano Baker, que tinha como objetivo promover o crescimento econômico dos países em 

desenvolvimento, para que assim pudessem pagar as suas dívidas. Para isso, o Banco Mundial e alguns bancos 

privados deveriam fazer novos empréstimos. O Plano, no entanto, não atingiu o sucesso que se esperava, pois, os 

prazos para pagamento dos novos empréstimos foram extremamente curtos para que os países endividados 

pudessem ajustar suas economias. O resultado foi alcançado foi: países ainda mais endividados. 

Em 1989, em um encontro do Institute for International Economics em Washington, D. C., o 

economista John Williamson enumerou uma série de reformas que os países em desenvolvimento deveriam adotar 

para que atingissem em uma trajetória de crescimento autossustentado. Essa lista foi intitulada de Consenso de 

Washington. As propostas do Consenso de Washington visavam propiciar a disciplina fiscal e impulsionar ampla 

liberalização comercial e financeira, bem como forte redução do papel do Estado na economia. 

Ainda em 1989, segundo Vasquez (1996), foi anunciado um novo plano, cujo objetivo era trazer 

uma redução da dívida externa não apenas através de novos empréstimos, como propunha o Plano Baker, mas 

também por meio do perdão de parte do estoque da dívida. O Plano Brady propunha duas opções para os países 

devedores pudessem negociar com os bancos credores: receber novos empréstimos ou ter abatimentos de suas 

dívidas.  

. 
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controle rígido dos gastos públicos (política fiscal fortemente restritiva), política monetária 

restritiva, dentre outros. 

A partir disso, surgiram proposições de políticas que alterariam o padrão que foi 

adotado a partir dos anos 50. Tais medidas não se limitavam apenas à estabilização monetária, 

mas propunham uma transformação completa na estrutura produtiva, com a redução da 

intervenção do Estado na economia, liberalização e abertura comercial. 

O programa de reformas incluía políticas de liberalização do mercado interno, 

privatização, abertura comercial, redução das restrições aos fluxos financeiros internacionais e 

a redefinição da atuação do Estado em setores econômicos (MARINHO; BITTENCOURT, 

2007). 

Assim, a partir dos anos 1980, tendo se intensificado nos anos 90, as reformas feitas 

pelos países da região promoveram maior grau de abertura comercial, facilitando as transações 

com o exterior e um fluxo de capital mais intenso, o qual foi decorrente também da estabilidade 

econômica e da busca de solução dos problemas relacionados com a dívida externa. 

O modelo de substituição de importações favoreceu o processo de industrialização 

da América Latina, entretanto apresentou um declínio de seus benefícios, além disso, teve seu 

esgotamento tardiamente reconhecido. Os choques do petróleo, as crises de balanços de 

pagamentos e a estagnação na década de 1980 agravaram esse esgotamento. Nesse contexto, as 

políticas de liberalização comercial foram introduzidas de modo relativamente rigoroso, 

considerando-se o seu caráter unilateral e o limitado grau de abertura das economias. Esse 

conjunto de reformas, em favor da estabilização macroeconômica e da abertura das economias, 

não foi acompanhado de políticas estruturais voltadas a produtividade e inovação.  
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3 MODELOS DE FRONTEIRA DE PRODUÇÃO                                                                                                                             

 

O CPP (conjunto de possibilidades de produção) representa o conjunto factível de 

produtos. Este conjunto “mede a viabilidade de produção com o emprego de determinadas 

funções de produção e tecnologia” (VARIAN, 2006, p. 643) e é limitado pela fronteira de 

produção, a qual indica a quantidade máxima de produto que pode ser obtida a partir de uma 

determinada quantidade de insumos. Quando a economia opera na fronteira de produção, pode-

se dizer que ela é tecnicamente eficiente. Graficamente, tem-se: 

 

Figura 2.1 – Conjunto de possibilidades de produção e fronteira de produção )(xfy   

 

 
Fonte: Zanini (2004, p. 41). 

 

Qualquer ponto (𝑥, 𝑦) que pertença ao CPP representa uma maneira 

tecnologicamente viável de transformar uma quantidade x de insumo em uma quantidade y de 

produto. A função fronteira de produção ( )(xfy  ) limita o CPP devido às restrições de 

natureza tecnológica. 

Assim, sendo FF a fronteira de produção, se a economia estiver operando nesta 

fronteira é classificada como tecnicamente eficiente. Em qualquer ponto abaixo dessa linha, 

será tecnicamente ineficiente. Por exemplo, na figura 2.1, o produtor A é tecnicamente 

ineficiente, enquanto os produtores B e C são tecnicamente eficientes. 
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O conceito de eficiência é amplo e pode dispor de diversos significados, 

dependendo da área em que esteja inserido. Neste trabalho, os tipos de eficiência relevantes são 

os ligados a eficiência produtiva: eficiência econômica, eficiência alocativa, eficiência técnica 

e eficiência de escala. 

A eficiência econômica9 é o tipo mais amplo e pode ser subdividida em duas 

componentes: eficiência produtiva10 e eficiência alocativa11. A eficiência produtiva também 

pode ser ramificada em duas componentes: eficiência técnica e eficiência de escala.  

Existem basicamente duas causas que fazem com que não se opere com eficiência 

produtiva: problemas de ordem puramente técnico ou problemas de escala de produção. Esses 

dois motivos dão origem às componentes: eficiência técnica e eficiência de escala. A 

ineficiência técnica ocorre se a economia estiver operando abaixo da fronteira de produção, e é 

causada normalmente por problemas relacionados à falta de treinamento ou qualificação dos 

funcionários, falhas no maquinário utilizado, qualidade do material inadequada, dentre outros. 

Já a ineficiência de escala, está relacionada com o fato de se estar ou não produzindo em sua 

escala ótima de produção.  

 

3.1 Abordagens usadas para estimar o grau de eficiência técnica 

 

Uma das abordagens usadas para estimar o grau de eficiência técnica de cada um 

dos produtores consiste em estimar a função fronteira, utilizando modelos econométricos, 

tradicionalmente classificados em modelos de fronteira de produção (KUMBHAKAR; 

LOVELL, 2000).  

Dos diferentes métodos existentes na literatura para estimar a função fronteira, 

Lovell e Schmidt (1988) relatam quatro abordagens metodológicas: programação pura, 

programação modificada, fronteira determinista e fronteira estocástica. 

Na programação pura, utiliza-se uma sequência de programas lineares para 

construir a fronteira e para estimar a eficiência relativa a esta. Tal técnica foi proposta por Farrel 

(1957). A abordagem de programação modificada, também utiliza uma sequência de 

programação linear para construir as fronteiras e para computar a eficiência relativa a elas. A 

                                                 
9 Conforme Tauile e Debaco (2002), uma firma será economicamente eficiente se conseguir ao mesmo tempo: 
maximizar lucro, minimizar custos e maximizar a satisfação dos consumidores.  
10 Segundo Azambuja (2002), a eficiência produtiva está relacionada à habilidade de evitar desperdícios, ou seja, 
a capacidade de produzir tantos outputs quanto o uso dos inputs permitir. 
11 A eficiência alocativa está ligada ao potencial de alocar, da melhor forma possível, os recursos disponíveis. 
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última difere da programação pura por utilizar uma fronteira construída parametricamente. Este 

procedimento também foi sugerido por Farrel (1957) e aprimorado, posteriormente, por Aigner 

e Chu (1968), Førsund e Hjalmarsson (1977) e Førsund e Hjalmarsson (1979). 

A terceira abordagem, diferente das anteriores, utiliza técnicas estatísticas para 

estimar a fronteira e calcular a eficiência relativa a esta. Essa metodologia foi proposta 

inicialmente por Afriat (1972). A última é a fronteira estocástica. Esse modelo foi proposto por 

Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e Meeusen e van den Broeck (1977). 

Tais métodos diferem na forma como especificam a fronteira (não paramétrica e 

paramétrica), em como é realizada a construção da fronteira (técnicas estatísticas ou de 

programação) e no modo como os desvios da fronteira são interpretados (como simplesmente 

ineficiência ou uma mistura de ineficiência e ruído). 

Com relação ao modo como os desvios da fronteira são interpretados, no modelo 

determinístico, qualquer desvio (diferenças de desempenho das firmas) em relação à fronteira 

é atribuído inteiramente à ineficiência técnica. Esses modelos não levam em conta o fato de que 

a produção pode ser afetada por choques aleatórios, que não estejam sob o controle da unidade 

produtiva, tais como greves e condições ambientais, ao contrário do modelo estocástico. 

Dessa forma, uma das vantagens do modelo de fronteira estocástica é: nele 

considera-se que os desvios em relação à fronteira de produção podem decorrer da ineficiência 

técnica ou de choques aleatórios fora do controle dos produtores. 

 

3.2 A fronteira estocástica de produção 

 

A especificação original da fronteira estocástica envolve uma função de produção 

específica para dados cross-section com um termo de erro envolvendo dois componentes, sendo 

que um contabiliza os efeitos aleatórios e o outro, a ineficiência tecnológica. O modelo de 

fronteira estocástica é estimado por máxima verossimilhança com um distúrbio assimétrico e 

não normal (GREENE, 2002). 

Esse modelo foi proposto simultaneamente, mas de forma independente, por 

Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e Meeusen e van den Broeck (1977). Neste, o erro aleatório, 

iv , é adicionado à variável aleatória não negativa, iu . O modelo é especificado conforme a 

equação 1: 

  iiii uvxy  ln , i = 1,2,...,N                                                                                            (1) 
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O erro aleatório, iv , não tem restrição com relação ao sinal e é usado para erros de 

medição e outros fatores aleatórios, tais como consequências do clima, greves, sorte, dentre 

outros, no valor da variável produto. Esse erro apresenta uma distribuição simétrica, pois os 

fatores aleatórios favoráveis e desfavoráveis são igualmente prováveis (KUMBHAKAR; 

LOVELL, 2000). Já o termo iu  é uma variável aleatória não negativa, que captura o efeito da 

ineficiência técnica.  

Assim, os desvios observados na função de produção poderiam ser obtidos de duas 

fontes: dos efeitos idiossincráticos (ou aleatórios), que são específicos à firma e que podem 

assumir qualquer um dos sinais; e da ineficiência técnica, que necessariamente seria negativa 

(TANNURI-PIANTO; SOUSA; ARCOVERDE, 2009). 

O modelo definido na equação 1 é denominado de função de produção por fronteira 

estocástica, pois o valor do produto é delimitado por uma variável aleatória,   ii vx exp 12. 

Dessa forma, como iv  pode ser positivo ou negativo, o valor do produto vai variar em torno da 

parte determinística do modelo,  ixexp . A figura 2.2 ilustra melhor esta característica. Nela, 

os insumos são representados no eixo horizontal e o produto, no eixo vertical. O componente 

determinístico do modelo,  xy exp , é esboçado presumindo-se que este apresenta retornos 

decrescentes de escala. 

Nesta figura, são representados os produtos e insumos para duas firmas, i e j. A 

firma i usa ix  (nível de insumo) para produzir iy  (produto). O valor insumo-produto é 

representado por um ponto marcado com um   acima do valor de ix . O valor da fronteira de 

produção estocástica  iii vxy  exp*
 é marcado pelo ponto  , estando acima da função 

de produção, pois o erro aleatório, iv , é positivo. A firma j usa jx  para produzir jy . Neste 

caso, a fronteira de produção  jjj vxy  exp*  está abaixo da função de produção, porque o 

jv  é negativo. 

 

                                                 
12 No modelo de fronteira determinística, o produto é delimitado por uma variável não estocástica,  ixexp . Um 

exemplo de fronteira determinística é o modelo de Aigner e Chu (1968), o qual é especificado da seguinte forma: 

  iii uxy  ln , i=1,2,...,N. 
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Figura 2.2 – Fronteira de produção estocástica 

 
Fonte: Coelli, Rao e Battese (1998). 

 

 Isso mostra que, quando os erros aleatórios ( iv  e jv ) não são observados, as 

fronteiras de produção estocásticas (
*
iy  e *

jy ) não são observadas. Assim, uma firma pode ser 

considerada ineficiente mesmo quando estiver operando acima da fronteira de possibilidades 

de produção. Com base na equação 1 e na figura 2.2, pode-se verificar que o produto pode ser 

maior do que a parte determinística da fronteira de produção, se os erros aleatórios forem 

maiores do que os efeitos de ineficiência técnica, ou seja,  ii xy exp  se ii uv   (COELLI; 

RAO; BATTESE, 1998). 

 

3.3 Modelo de fronteira estocástica para dados em painel 

 

Pitt e Lee (1981) adaptaram para dados em painel a versão de fronteira estocástica 

descrita em (1), a qual é modelada conforme a equação 2: 

  itititit uvxy  ln , i=1,2,...,N; t=1,2,...,T                                                                         (2) 

Nesta, ity  representa o vetor de quantidades produzidas pelo país i no período t; itx  é um vetor 

de fatores de produção utilizados, neste caso, capital e trabalho;   é um vetor de parâmetros 

desconhecidos que serão estimados; os itv s são erros aleatórios, os quais não captam apenas os 



60 
 
efeitos de outras variáveis que poderiam explicar o modelo, mas também os erros de medida de 

ity ; os itu s são os efeitos de ineficiência técnica no modelo.  

Este modelo pode ser estimado por máxima verossimilhança, uma vez que sejam 

tomadas distribuições de probabilidade específicas para itv  e para itu , seja suposto que esses 

dois componentes são independentes entre si e que x é exógeno. Dadas essas condições, valem 

as propriedades assintóticas tradicionais dos estimadores de MV13 (PIRES; GARCIA, 2004).  

Dessa forma, tem-se como hipótese que a variável itv  é i.i.d. (independente e 

identicamente distribuída) e apresenta distribuição Normal, com média igual a zero e variância 

2
v , ou seja, itv  ~ iid N  2,0 v  e que o termo itu  tem distribuição normal-truncada com média 

  não nula e variância 
2
u , ou seja, itu ~ NT  2, u . 

Para estimação do modelo econométrico, será utilizado o modelo de fronteira 

estocástica apresentado na equação 2, por ser o que melhor representa os dados que serão 

analisados.  

Com relação à distribuição dos itu s, há diferentes especificações. No primeiro 

modelo básico, eram definidas como sendo variáveis aleatórias i.i.d., implicando que não existe 

nenhuma vantagem particular em obter observações adicionais em um dado país versus obter 

observações em mais países em um determinado período de tempo. O segundo modelo assumia 

que os efeitos de ineficiência técnica eram invariantes no tempo (COELLI; RAO; BATTESE, 

1998), ou seja:  

iit uu  , i=1,2,...,N; t=1,2,...,T                                                                                                  (3) 

Esse modelo foi ampliado por Battese e Coelli (1988), os quais assumiram que os 

itu s apresentam uma distribuição normal-truncada, o que foi proposto originalmente por 

Stevenson (1980). Kumbhakar (1990) sugeriu um modelo de fronteira estocástica para dados 

em painel, no qual os efeitos de ineficiência técnica variam sistematicamente com o tempo, 

sendo especificado conforme a equação 4: 

   iit uctbtu
12exp1


                                                                                                         (4) 

Neste modelo, é considerado que os itu s apresentam distribuição seminormal e b e 

c são parâmetros desconhecidos a serem estimados. Além disso, propôs também que este 

                                                 
13 “A grande importância do método de máxima verossimilhança consiste nas boas propriedades assintóticas dos 
estimadores, que são consistentes e assintoticamente eficientes” (PORTUGAL, 1995, p.1). 
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modelo deveria ser estimado usando máxima verossimilhança. Uma alternativa a este modelo 

foi sugerida por Battese e Coelli (1992), no qual os efeitos de ineficiência técnica assumiam 

uma função exponencial do tempo, envolvendo apenas um parâmetro desconhecido. Este 

modelo foi definido como:  

    iit uTtu  exp , i=1,2,...,N; t=1,2,...,T                                                         (5) 

onde os itu s são variáveis aleatórias com distribuição normal-truncada, sendo i.i.d. e  é um 

parâmetro escalar não conhecido a ser estimado. 

Na equação 5, se o i-ésimo país é observado no último período do painel, período 

T, então iiT uu  , pois a função exponencial,   Tt exp , assume valor 1 quando t = T. 

Nestas condições, a variável aleatória iu  pode ser considerada como o efeito de ineficiência 

técnica para o i-ésimo país no último período do painel. Para os períodos anteriores, os efeitos 

de ineficiência técnica são o produto do efeito da ineficiência técnica para o i-ésimo país no 

último período do painel ( iu ) e o valor da função exponencial,   Tt exp . Estes valores 

dependem do parâmetro  e do número de períodos anteriores ao último período do painel, 

  tTTt  . Se o parâmetro  for positivo, então    tTTt    é não negativo e, 

por conseguinte   Tt exp  não é menor que 1, implicando que iit uu  . De forma 

recíproca, se  < 0, então   0 Tt e iit uu   (COELLI; RAO; BATTESE, 1998).  

Battese e Coelli (1995) propuseram um modelo que especificava os efeitos de 

ineficiência técnica em um modelo de fronteira estocástica que assumia variáveis aleatórias não 

negativas, independentes, mas não identicamente distribuídas. Para o i-ésimo país em um t-

ésimo período, o efeito de ineficiência técnica, itu , é obtido por uma distribuição normal-

truncada,  2,itNT , sendo modelado da seguinte forma: 

itit zu  ,                                                                                                                                  (6) 

onde itz  representa um vetor de variáveis aleatórias observáveis, cujos valores são constantes 

fixas e  é um vetor de parâmetros escalares não conhecidos a serem estimados. 

O modelo de ineficiência técnica que será utilizado baseia-se no proposto por 

Battese e Coelli (1995), sendo definido por:  

ititit zu   ,                                                                                                                          (7) 
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sendo que,  ttttttit zzzzzzz 654321 ,,,,,  refere-se a um vetor de variáveis que explicam a 

ineficiência técnica;   é um vetor de parâmetros desconhecidos associados a itz , que serão 

estimados e it  são variáveis aleatórias. Tem-se como hipótese que it  tem distribuição normal, 

com média zero e variância 
2
 ,  2,0~  Nit , e que os efeitos das ineficiências técnicas são 

independentes, mas não identicamente distribuídos e, consequentemente, as ineficiências 

mudam no tempo de forma particular para cada país. Além disso, esses efeitos apresentam 

distribuição normal truncada em zero com média igual a itz  e variância constante, 
2
u .  

As variáveis explicativas da ineficiência técnica foram escolhidas de forma a serem 

variáveis representativas do ambiente macroeconômico dos países analisados, no período em 

questão. 

O vetor itz é composto da seguinte forma: 

 tz1  - efeito tendência. Inclui-se essa variável ao modelo com o objetivo de verificar se 

houve uma tendência de crescimento ou decrescimento da ineficiência no período analisado; 

 tz2  - gastos correntes do governo em relação ao produto interno bruto de cada país. 

Existem vários estudos que avaliam os efeitos do tamanho do governo sobre o crescimento 

econômico, a alocação dos recursos e a eficiência agregada. Em análises feitas por Landau 

(1983) e Kormendi e Meguire (1985) em uma amostra de países foi verificado que o tamanho 

do setor público e o crescimento econômico estão correlacionados de forma negativa. De 

Gregório (1992) também concluiu que o aumento do consumo público contribui de forma 

negativa para o crescimento econômico. Scully (1989) encontrou uma correlação negativa entre 

participação relativa do governo na economia e eficiência econômica, de modo que, ao 

comparar países que apresentam uma intensa participação do governo na economia com os que 

essa participação é menos significativa, os primeiros possuem um produto per capita menor do 

que aqueles nos quais essa participação é menos intensa. Klein e Luu (2001) utilizaram-se de 

um painel de 39 países, no período de 1975 a 1990 para estimarem o tamanho ótimo das 

despesas correntes do governo. Encontraram um valor de 30% do PIB. Ultrapassando esse 

valor, há uma reação adversa sobre a eficiência técnica agregada. Diante disso, espera-se que o 

gasto com o consumo do governo contribua de forma positiva para a ineficiência técnica;  

 tz3  - variável DPPP (desvio do nível de preços locais em relação à paridade do poder de 

compra). O país adotado como referência é os Estados Unidos. Esta tem como objetivo verificar 
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os efeitos das políticas comerciais, que aplicam medidas de desvalorização no câmbio real, 

sobre a ineficiência técnica. A condição de Marshall-Lerner mostra que uma desvalorização 

real do câmbio causa um impacto positivo na balança comercial, pois estimula as exportações 

(MARTENER, 1992). Isso depende das elasticidades preço da procura das exportações (
X ) e 

das importações (
M ). A condição de Marshall-Lerner é satisfeita quando 1 MX  . 

 tz4  - é correspondente ao logaritmo da unidade mais a taxa de inflação,  , ou seja, 

 1ln . Faz-se isso, pois essa expressão considera os efeitos não lineares da inflação sobre a 

ineficiência técnica. Então, ela é usada para atenuar a influência de situações extremas sobre a 

ineficiência técnica, pois em alguns países da amostra houve períodos de hiperinflação e de 

desinflação (DE GREGÓRIO, 1992). Conjectura-se que a inflação tenha um impacto positivo 

na ineficiência técnica; 

 tz5  - representa o grau de abertura econômica, sendo medido pelo valor da soma de 

importações e exportações em relação ao produto interno bruto de cada país. Espera-se que o 

grau de abertura tenha um impacto negativo na ineficiência técnica, ou seja, quanto maior o 

grau de abertura menor deve ser o efeito de ineficiência técnica de produção. Isso ocorre, pois 

se espera que economias mais abertas tenham maior acesso à importação de bens intermediários 

mais baratos, a tecnologias mais avançadas e uma maior penetração a amplos mercados 

(MILLER; UPADHYAY, 2000). Como na década de 1990 houve uma mudança conjuntural na 

América Latina, o que pode ser verificado por uma maior abertura econômica, essa variável foi 

desmembrada em duas: OPEN 1 e OPEN 2. A primeira é destinada a medir a influência do grau 

de abertura na ineficiência técnica no período de 1960 a 1990 e a segunda, de 1991 a 2010; 

 tz6  - refere-se ao estoque de capital humano em cada país. Corresponde ao número 

médio de anos completados de educação formal pela população com mais de 15 anos de idade, 

ajustada para a frequência anual por meio de interpolação14. Para Nelson e Phelps (1966), a 

educação facilita a adoção de novas tecnologias. Schultz (1960) mostrou que a educação 

aumenta a produtividade do trabalhador. Além disso, Lucas (1988) postulou que o capital 

humano tem uma externalidade positiva15, ou seja, a presença de indivíduos com elevado capital 

                                                 
14 Os dados de educação de Barro e Lee (2000) são apresentados em intervalos de 5 anos, mas Ferreira, Issler e 
Pessoa (2004) usaram a interpolação da série para transformá-la em frequência anual e afirmam que, embora esse 
procedimento possa induzir a erros de medida no capital humano, o problema é relativamente pouco significante 
dada a previsibilidade do comportamento da referida variável. Ao realizaram estimações usando as séries em 
intervalos de 5 anos encontraram resultados muito próximos aos obtidos com a variável interpolada. 
15 Impõe benefícios involuntários a terceiros e tais efeitos não são plenamente refletidos em preços e transações 
comerciais (SAMUELSON; NORDHAUS, 1999). 
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humano faz com que o grau de conhecimento dos membros de uma sociedade seja potenciado 

pelos contatos pessoais com os tais, fazendo com que fiquem mais produtivos. O crescimento 

do capital humano pode compensar os rendimentos marginais decrescentes do capital físico 

(IOSCHPE, 2004). Diante de tais argumentos, espera-se que o estoque de capital humano tenha 

um impacto negativo na ineficiência técnica.  

 

3.4 Função de produção translog 

 

Apesar das vantagens do modelo de fronteira estocástica, ele exige a especificação 

de uma forma funcional e o estabelecimento de hipóteses sobre a distribuição dos componentes 

dos distúrbios e da ineficiência técnica. 

Com base no teste estatístico da razão de verossimilhança16 (teste de adequação 

funcional), adotou-se a função de produção translog, que consiste em uma função 

transcendental logarítmica dos fatores de produção (BARBOSA, 1985).  

Utilizando como fatores de produção o capital (K) e o trabalho (L) a função de 

produção translog é expressa por: 

𝑙𝑛(𝑌 ) = 𝛼 + 𝛽 𝑡 + 𝛽 𝑡 + 𝛽 𝑙𝑛(𝐾 ) + 𝛽 𝑡𝑙𝑛(𝐾 ) + 𝛽 𝑙𝑛(𝐿 ) + 𝛽 𝑡𝑙𝑛(𝐿 ) +

𝛽 [𝑙𝑛(𝐾 )] + 𝛽 𝑙𝑛(𝐾 )𝑙𝑛(𝐿 ) + 𝛽 [𝑙𝑛(𝐿 )] + 𝑣 − 𝑢                                               (8) 

Nessa função, itY , itK  e itL  correspondem, respectivamente, ao Produto Interno 

Bruto, estoque de capital físico e trabalho de cada um dos países, no período t. Os parâmetros 

𝛼  incorporam os efeitos fixos ao modelo, com a finalidade de captar heterogeneidades não 

observadas na amostra, através de dummies que representam os países. Como a amostra é 

composta por 19 países, tem-se 18 dummies. A função de produção também apresenta uma 

tendência determinística, representada por: 2
21 2

1
tt   . Os parâmetros   serão estimados 

econometricamente.  A variável itv  mostra os distúrbios aleatórios da função de produção. Tais 

distúrbios, por hipótese, seguem uma distribuição normal com média zero e variância constante 

e igual a 
2
v . A ineficiência técnica, itu , é sempre não negativa. 

Definido o modelo econométrico, será feita uma estimação simultânea dos 

parâmetros das equações (7) e (8) para verificar as expectativas que se tem das variáveis que 

explicam a ineficiência técnica. A estimação é realizada pelo método da máxima 

                                                 
16 Este teste será mostrado na seção 4.3, a qual trata dos testes para a escolha do modelo a ser utilizado na análise. 
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verossimilhança, que permite calcular as magnitudes das eficiências técnicas referentes a cada 

um dos países da amostra. Como a estimação é simultânea, não ocorre a possibilidade de 

endogeneidade. 

  

3.5 Decomposição da Produtividade Total dos Fatores 

 

O crescimento da renda per capita de uma economia depende da acumulação de 

capital físico (máquinas, equipamentos e construção) e capital humano (educação), do aumento 

da taxa de participação na força de trabalho e da elevação da PTF (GIAMBIAGI; PORTO, 

2011). Sendo assim, a PTF pode ser considerada uma medida de eficiência agregada da 

economia. 

Conforme Coelli, Rao e Battese (1998), o índice de produtividade total decompõe-

se nos componentes: VET (variação de eficiência técnica), variação de escala e VT (variação 

tecnológica). Isso ocorre para o caso de um único produto e um único insumo. No caso de 

retornos constantes de escala, esta decomposição somente se dá em termos de variação de 

eficiência técnica e variação tecnológica. Essa decomposição é ilustrada na Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 – Decomposição do crescimento do produto 

 
Fonte: Wu (2000). 

 

Nesta, os pontos 𝑎  e 𝑎  correspondem aos níveis de produto observados 𝑦  e 𝑦 , 

relativos à tecnologia nos períodos de tempo 1 e 2 e produzidos utilizando os insumos 𝑥  e 𝑥 , 
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já  𝑏  e 𝑏  refletem os produtos potenciais 𝑦  e 𝑦 . As diferenças entre os níveis de produtos 

potenciais, situados sobre a fronteira de produção, e os produtos observados são indicadores 

das eficiências técnicas de produção. 

Dessa forma, as eficiências técnicas 𝐸𝑇  e 𝐸𝑇 , relativas aos insumos 𝑥  e 𝑥 , são 

definidas por 𝐸𝑇 = 𝑦 − 𝑦  e 𝐸𝑇 = 𝑦 − 𝑦 , respectivamente. Com base nisso, pode-se 

decompor a variação do produto como: 

∆𝑦 = 𝑦 − 𝑦 = 𝑦 − 𝐸𝑇 − 𝑦 − 𝐸𝑇 = 𝑦 − 𝑦 + (𝐸𝑇 − 𝐸𝑇 )                            (9) 

Somando e subtraindo 𝑦  na expressão descrita em (9), tem-se: 

∆𝑦
çã   

= 𝑦 − 𝑦

çã  ó

+ 𝑦 − 𝑦

çã   
  çã

+ (𝐸𝑇 − 𝐸𝑇 )
çã   ê  

é

               (10) 

sendo que 𝑦  é o nível máximo de produto produzido com o insumo 𝑥 , relativo à tecnologia 

no período de tempo 1. 

Com base na equação descrita em (10), tem-se que a variação do produto é 

decomposta em VT (variação tecnológica), em variação de escala de produção e em VET 

(variação de eficiência técnica). Considerando retornos constantes de escala, a variação na PTF 

é definida somente pela soma dos componentes VT e VET. Nesse caso, não existe variação de 

escala, então se torna indiferente produzir 𝑦  usando o insumo 𝑥 , ou produzir 𝑦  usando o 

insumo 𝑥 . Então 𝑦 − 𝑦 = 0. Nessas medidas está implícita a noção de distância, que será 

utilizada no cálculo do índice de produtividade total de Malmquist. 

Färe et al. (1994), constrói o índice de Malmquist (1953), para uma amostra de 

países da OCDE, calculando a função distância através de técnicas de programação não-

paramétrica, semelhantes ao método usado em Chavas e Cox (1990), que se baseia em técnicas 

de programação linear. Neste trabalho, a função distância para cada país será calculada 

utilizando o modelo de fronteira de produção estocástica. 

Bauer (1990) e Kumbhakar (2000) propuseram uma forma de se decompor a 

produtividade em outros termos além da variação de eficiência técnica e da variação 

tecnológica. Além disso, não se faz necessário assumir a hipótese de retornos constantes de 

escala.  

Pires e Garcia (2004), baseados em Bauer (1990) e Kumbhakar (2000), analisam a 

evolução da produtividade total dos fatores para uma amostra de 36 países no período de 1970 

e 2000.  Em seus trabalhos, a produtividade total dos fatores é decomposta em progresso 

técnico, eficiência técnica, ganhos de escala e ganhos alocativos. 



67 
 

 

3.6 O índice de Produtividade Total dos Fatores de Malmquist 

 

Este procedimento de decomposição permite identificar e quantificar os fatores 

determinantes do desempenho da PTF ao longo do tempo: o componente que explica uma 

aproximação da fronteira de produção (variação de eficiência técnica) e aquele relativo ao 

deslocamento da própria fronteira de produção (variação tecnológica). 

Ao se calcular a PTF via índice de Malmquist deve-se optar pela hipótese de 

retornos constantes de escala, pois conforme Grifell-Tatjé e Lovell (1995) o uso da hipótese de 

retornos variáveis para o cálculo do índice de Malmquist de produtividade pode fazer com que 

o mesmo não meça de forma correta mudanças na PTF. 

Para se calcular a PTF por meio do índice de Malmquist, faz-se necessário usar o 

conceito de função distância. Para definir o conceito de função distância, pode-se utilizar a ideia 

de conjunto de possibilidades de produção. 

O conjunto de possibilidades de produção, para um dado período de tempo, 𝑡, 

representa o agrupamento de todos os vetores de produtos, 𝑦 = (𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ) ∈ ℝ  que pode 

ser produzido com o vetor dos insumos, 𝑥 = (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) ∈ ℝ . Ou seja, é o conjunto de 

todas as combinações de insumos e produtos factíveis. Assim, para um determinado período de 

tempo 𝑡, define-se conjunto de possibilidades de produção, 𝑃(𝑥 ), como: 

𝑃(𝑥 ) = {(𝑥 , 𝑦 ): 𝑥  𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑟 𝑦 }                                                                           (11) 

Segundo Mello (2003), dada a fronteira ótima de produção, o cálculo de medidas 

de eficiência pode ser feito pela ótica do insumo ou do produto. A ótica do insumo se preocupa 

com o quanto se podem reduzir as quantidades de insumo utilizadas de maneira a manter o 

mesmo nível de produção. Por outro lado, do ponto de vista do produto, o foco passa a ser qual 

a quantidade máxima de produto que é possível de ser obtida a partir de uma quantidade fixa 

de insumo. 

Dessa forma, uma firma é considerada ineficiente sob a ótica do produto se for 

possível aumentar os níveis de produção de algum de seus produtos sem se elevar a quantidade 

utilizada de qualquer insumo nem diminuir a produção de qualquer outro de seus produtos. 

Analogamente, sob a ótica do insumo, uma firma é considerada ineficiente caso exista a 

possibilidade de diminuir a utilização de algum insumo sem aumentar o uso de nenhum outro 

e sem decrescer o nível de produção de nenhum de seus produtos. 
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A função distância permite descrever uma tecnologia de produção multi insumo e 

multiproduto sem que seja preciso especificar um objetivo comportamental, como minimização 

de custos ou maximização de lucros (COELLI; RAO; BATTESE, 1998).  

A função distância orientada pelo insumo caracteriza a tecnologia de produção 

como uma contração mínima proporcional do vetor de insumos, dado um vetor de produto. Já 

a função distância orientada pelo produto considera uma expansão máxima proporcional do 

vetor de produto, dado um vetor de insumos. 

Na função distância orientada pelo insumo, definida por 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ), tem-se que 

𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) = 𝑠𝑢𝑝 𝜌: , 𝑦 ∈ 𝐿(𝑦 ) , sendo que o conjunto de insumos 𝐿(𝑦 ) representa 

todos os vetores de insumos, 𝑥 , que podem produzir o vetor de produtos, 𝑦 .  Ou seja, 𝐿(𝑦 ) =

{𝑥 : 𝑥 𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑟 𝑦 }. Essa função mede a máxima contração de 𝑥  de forma que 𝑦  ainda 

possa ser produzido (COELLI; RAO; BATTESE, 1998). 

A função distância orientada pelo produto pode ser definida utilizando o conceito 

do conjunto de possibilidades de produção, mostrado em (11). Denota-se a função distância 

orientada pelo produto, para um período de tempo t, por 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) (COELLI; RAO; 

BATTESE, 1998). Uma definição mais formal é expressa por: 

𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) = 𝐼𝑛𝑓 𝛿: 𝑥 , ∈ 𝑃(𝑥 )                                                                                   (12) 

Essa função mede a expansão máxima proporcional do produto observado 

necessária para garantir a igualdade entre ele e o produto potencial máximo, determinado pela 

fronteira do conjunto de possibilidades de produção 𝑃(𝑥 ). 

Algumas propriedades de 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) podem ser estabelecidas. Tais propriedades 

são: 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) é não decrescente em 𝑦  e crescente em 𝑥 ; 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) é linearmente 

homogêneo em 𝑦 ; 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) ≤ 1 se, e somente se, 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) ∈ 𝑃; e 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) = 1 se, e 

somente se, a observação estiver situada sobre a fronteira de produção, sendo, portanto, 

eficiente no sentido de Farrell (1957). 

De acordo com Farrell (1957), o conceito de função distância orientada pelo 

produto, para um dado conjunto de insumos, pode ser usado como uma medida de eficiência 

técnica de produção. Esta medida refere-se à distância entre o produto observado e o produto 

potencial máximo, sendo medida como uma proporção deste último. Ou seja, a função distância 

é a máxima expansão proporcional do produto de modo a torná-lo eficiente. Dessa foma, seja 

𝑓(𝑥; 𝛽) a função de produção translog descrita em (8), sabendo-se que o produto e as variáveis 

explicativas estão em logaritmo, tem-se que 𝑒 =
( ; )

, onde 𝑌  é o valor do produto em 
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nível. Fazendo-se relação com o conceito de eficiência técnica de Farrell (1957), tem-se que 

𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) = 𝑒 =
( ; )

. 

O índice de produtividade total dos fatores de Malmquist mede a variação da PTF 

entre dois pontos por meio do cálculo da razão entre as distâncias de cada ponto em relação a 

uma tecnologia comum (COELLI; RAO; BATTESE, 1998).  

Caves, Christensen e Diewert (1982) utilizaram a análise baseada em funções 

distância, que Malmquist (1953) desenvolveu para a teoria do consumidor, num contexto de 

firmas. Tais autores construíram índices de produtividade, ditos índices de produtividade 

Malmquist,
 
a partir de razões de funções distância. 

Para a definição do índice de Malmquist, faz-se necessário definir as funções 

distâncias para dois períodos de tempo. Dessa forma, tem-se: 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) =

𝐼𝑛𝑓 𝛿: 𝑥 , ∈ 𝑃(𝑥 )  e 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) = 𝐼𝑛𝑓 𝛿: 𝑥 , ∈ 𝑃(𝑥 ) . A primeira 

mede a máxima variação proporcional no produto necessario para tornar (𝑥 , 𝑦 ) factível 

em relação à tecnologia em 𝑡. Da mesma forma, a segunda calcula a máxima variação 

proporcional do produto necessário para fazer (𝑥 , 𝑦 ) factível em relação à tecnologia em 𝑡 +

1. 

De acordo com Caves, Christensen e Diewert (1982), pode-se definir o índice de 

produtividade de Malmquist como: 

𝑀 =
,

( , )
                                                                                                                   (13) 

Nesse caso, em (13), tem-se como base a tecnologia do período 𝑡 e o índice de 

produtividade é definido como sendo a razão da máxima contração possível do produto no 

tempo 𝑡 + 1, dados 𝑥  e a tecnologia no tempo 𝑡 pela máxima contração possível do produto 

em 𝑡, dados 𝑥  e a tecnologia do período 𝑡.  

Escolhendo-se a tecnologia no período 𝑡 + 1 como referência tem-se:  

𝑀 =
,

( , )
                                                                                                            (14) 

Segundo Moorsteen (1961), a escolha do ano base não é neutra aos resultados 

obtidos. Para evitar a escolha arbitrária de um ponto de partida, Färe et al. (1994) definem o 

índice de produtividade total de Malmquist como sendo a média geométrica dos índices 

definidos em (13) e (14). Então, tem-se: 

𝑀 (𝑥 , 𝑦 , 𝑥 , 𝑦 ) =
,

( , )

,

( , )
                                              (15) 
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O índice de produtividade total de Malmquist orientado pelo produto, aqui denotado 

por PTFM, para uma dada tecnologia de referência no período de tempo 𝑡, também pode ser 

descrito como:  

𝑃𝑇𝐹𝑀 =
,

( , )

,

( , )

,

( , )
                                                    (16) 

As distâncias são calculadas de acordo com a definição (12). O primeiro termo de 

(16) mede a variação de eficiência técnica relativa, ou seja, a distância do produto observado 

em relação ao produto potencial máximo entre os períodos 𝑡 e 𝑡 + 1. Este termo quantifica a 

VET e é conhecido na literatura como efeito cathing-up ou efeito aproximação da unidade 

produtiva na direção da fronteira de produção. O segundo quantifica o deslocamento da 

fronteira de produção devido ao progresso técnico entre os períodos 𝑡 e 𝑡 + 1, avaliado em 𝑥  

e 𝑥 . Este termo representa a VT. Assim sendo, tem-se que: 

𝑉𝐸𝑇 =
,

( , )
                                                                                                              (17) 

𝑉𝑇 =
,

( , )

,

( , )
                                                                                     (18) 

Melhorias na produtividade estariam associadas a índices de Malmquist que 

excedem a unidade, enquanto que um índice menor do que um reflete uma redução da 

produtividade. A mesma leitura pode ser feita com cada componente. Essa decomposição, 

descrita em (17) e (18) pode se ilustrada na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Índice de Produtividade de Malmquist 

 
Fonte: Coelli, Rao e Battese (1998). 
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Na Figura 2.4, adota-se a hipótese de retornos constantes de escala e envolve um 

único insumo e apenas um produto. A firma produz nos pontos D e E nos períodos 𝑡 e 𝑡 + 1, 

respectivamente. Em cada período a firma está operando abaixo da fronteira de produção. 

Consequentemente, existe ineficiência técnica em ambos os períodos.  

Usando as equações (17) e (18), obtem-se: 

𝑉𝐸𝑇 =
⁄

⁄
                                                                                                                         (19) 

𝑉𝑇 =
⁄

⁄
×

⁄

⁄
                                                                                                       (20) 

Caves, Christensen e Diewert (1982) demonstraram que sob certas condições o 

índice de produtividade de Malmquist, descrito em (16), é equivalente ao índice de Tornqvist, 

cujo cálculo depende de informações sobre participações na renda, receita ou custo. Mostram 

ainda que este último índice é exato17 no caso da tecnologia translog. 

 

3.7 Decomposição da Produtividade Total dos Fatores de Bauer (1990) e Kumbhakar 

(2000) 

 

Para efetuar a decomposição da produtividade proposta por Bauer (1990) e 

Kumbhakar (2000), estima-se simultaneamente os modelos descritos em (7) e (8). A partir dos 

parâmetros estimados, é possível compor a produtividade total dos fatores. 

Os componentes da produtividade, conforme mostrado por Pires e Garcia (2004), 

podem ser identificados a partir de manipulações algébricas da parte determinística da fronteira 

de produção: 

𝑦 = 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝛽). exp(−𝑢)                                                                                                         (21) 

Onde x representa os fatores de produção: capital (K) e trabalho (L). 

O progresso técnico, fator que desloca a fronteira, pode ser descrito como: 

𝑃𝑇 =
( , , )

                                                                                                                       (22) 

Já as variações na ineficiência técnica podem ser escritas como: −�̇�. A 

produtividade pode ser avaliada conforme mostrado em (23): 

𝑔 =
̇
−

̇
                                                                                                                           (23) 

                                                 
17 O termo “exato” foi dado por Diewert (1976) para classificar um índice de quantidade que mantém uma 
correspondência exata com a tecnologia especificada, mas que pode ser calculado sem a necessidade de se estimar 
os parâmetros da forma funcional relativa àquela tecnologia. No caso do índice de Tornqvist, há uma 
correspondência exata com a função translog. Além disso, Diewert (1976) denomina flexível uma forma funcional 
que seja uma aproximação de segunda ordem para uma função homogênea linear duas vezes diferenciável. 
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Onde x representa os fatores de produção capital (K) e trabalho (L). Para cálculo da variação da 

PTF, esses fatores são ponderados pelas suas respectivas participações na renda (𝑠  e 𝑠 ). Dessa 

forma, tem-se que: 

𝑔 =
̇
− 𝑠

̇
− 𝑠

̇
                                                                                                            (24) 

Os termos 𝑠  e 𝑠  representam os pesos do capital e do trabalho na renda. Considerando a 

expressão relativa à fronteira de produção descrita em (21) e derivando-a em relação ao tempo, 

obtém-se: 

̇
=

( , , , )
+ 𝜀

̇
+ 𝜀

̇
−                                                                                           (25) 

Sendo 𝜀  e 𝜀  as elasticidades da produção com relação ao capital e ao trabalho, 

respectivamente. Substituindo esse resultado em (24), tem-se: 

𝑔 =
( , , , )

− + (𝜀 − 𝑠 )
̇
+ (𝜀 − 𝑠 )

̇
                                                            (26) 

Sabe-se que 
( , , , )

 é o progresso técnico e o segundo termo é a variação da ineficiência 

técnica.  

Denotando os retornos de escala (RTS) como a soma das elasticidades, ou seja, 

𝑅𝑇𝑆 = 𝜀 + 𝜀  e considerando 𝑔  como a taxa de crescimento de K e 𝑔 , a taxa de crescimento 

de L, além disso, sabendo-se que 𝜆 =  e 𝜆 =  e substituindo essas informações em 

(26), após algumas manipulações algébricas18, tem-se: 

 𝑔 = 𝑃𝑇 − �̇� + (𝑅𝑇𝑆 − 1) ∙ [𝜆 ∙ 𝑔 + 𝜆 ∙ 𝑔 ] + [(𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 + (𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 ]     (27) 

Dessa forma, a taxa de variação da produtividade total de fatores, 𝑔 , pode ser 

decomposta em quatro elementos: 

(1) progresso técnico, medido por 
( , , , )

; 

(2) mudança na eficiência técnica, dada por −�̇�; 

(3) mudança de escala de produção, dada por (𝑅𝑇𝑆 − 1) ∙ [𝜆 ∙ 𝑔 + 𝜆 ∙ 𝑔 ]; e 

(4) mudança na eficiência alocativa, medida por [(𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 + (𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 ]. 

Nesse sentido, pode-se então analisar o impacto de cada um dos componentes na 

variação da PTF. Caso não haja mudança na tecnologia, se 𝑃𝑇 = 0, ela em nada contribui para 

ganhos de produtividade. Da mesma maneira, se a ineficiência técnica não varia no tempo, 

também não tem qualquer impacto sobre a taxa de variação da produtividade. 

                                                 
18 Como 𝜆 =  e 𝜆 = , tem-se que: 𝜀 = 𝑅𝑇𝑆 ∙ 𝜆  e  𝜀 = 𝑅𝑇𝑆 ∙ 𝜆 . Além disso, soma-se e subtrai-se 𝜆 ∙

𝑔  e 𝜆 ∙ 𝑔 . 
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Com relação às economias de escala, depende tanto da tecnologia quanto da 

evolução das quantidades dos fatores de produção. Se há retornos constantes de escala, então 

𝑅𝑇𝑆 = 1, o que faz com que o terceiro componente de variação da produtividade seja igual a 

zero. No entanto, caso 𝑅𝑇𝑆 ≠ 1, uma parte da variação da produtividade é explicada pela 

mudança na escala de produção. 

Por definição, 𝜆 + 𝜆 = 1; logo, há uma simetria nas distâncias (𝜆 − 𝑠 ) e 

(𝜆 − 𝑠 ) e apresentam sinais contrários. Assim, caso haja uma realocação de fatores, que 

aumente a intensidade de trabalho e reduza a de capital, ocasiona uma mudança na eficiência 

alocativa.  

Os impactos de cada componente podem ser visualizados na figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Efeitos dos componentes da PTF 

 
Fonte: Orea (2001) 

 
 

Esta figura mostra o aumento de produtividade gerado por efeitos positivos dos 

componentes da PTF: redução da ineficiência, progresso técnico e ganhos de escala. 
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4 ESTIMAÇÃO DA FRONTEIRA DE PRODUÇÃO 

 

4.1 Base de dados 

 

A análise foi feita com base em uma amostra de dezenove países que integram a 

América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana, 

Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela, no período de 1960 a 2010. 

Esta amostra foi selecionada com base na disponibilidade de dados, sendo eles 

extraídos das seguintes fontes: PWT 7.1 (Penn World Table 7.1) (HESTON; SUMMERS; 

ATEN, 2012)19; WDI (World Development Indicators), fornecido pelo Banco Mundial; revista 

Conjuntura Econômica e Barro e Lee (2016). 

As variáveis Produto Interno Bruto, Trabalho, estoque de capital, Gastos de 

consumo do Governo, Desvios dos Preços locais da Paridade do Poder de Compra20 e Grau de 

abertura econômica foram retiradas da PWT 7.1. A taxa de Inflação foi obtida no WDI, exceto 

para o Brasil, para o qual adotou-se o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade 

Interna), elaborado pela FGV e divulgado na revista Conjuntura Econômica. Os dados de 

Capital Humano foram obtidos em Barro e Lee (2016). 

Dessa forma, tem-se um painel21 com os seguintes dados: PIB, trabalho, gastos de 

consumo do governo, desvios dos preços locais da PPP, grau de abertura, taxa de inflação, 

estoque de capital físico e estoque de capital humano. 

Para a estimação da fronteira estocástica, são utilizados os dados das séries de 

produto e de fatores de produção em nível, apesar de o procedimento tradicional considerar 

essas variáveis sob a forma de taxas de variação. Foi feito desta forma, pois a utilização de 

preços internacionais para ajustar as diferenças no poder de compra das moedas de diferentes 

países tende a superestimar as taxas de crescimento dos países ricos e a subestimar as dos países 

                                                 
19 A maior vantagem da PWT é que os dados de produto e demais estatísticas das Contas Nacionais são calculados 
segundo o conceito de paridade de poder de compra (preços internacionais), que corrige os efeitos de diferenças 
sistemáticas de custo de vida entre as economias (HESTON; SUMMERS; ATEN, 2002). 
20 Foi usado como uma proxy (método alternativo) para a taxa de câmbio.  
21 A utilização de dados em painel tem algumas vantagens sobre os dados cross-sectional na estimação dos 
modelos de fronteira estocástica. Esta geralmente reflete em um maior número de graus de liberdade para a 
estimação dos parâmetros. Além disso, os dados em painel permitem que mudança técnica e mudança de eficiência 
técnica, ao longo do tempo, sejam analisadas simultaneamente, dado que a mudança técnica é definida por um 
modelo paramétrico adequado e os efeitos ineficiência técnica no modelo de fronteira estocástica são estocásticos 
e têm distribuição específica (COELLI; RAO; BATTESE, 1998). 
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mais pobres. Dessa forma, evita-se a introdução de viés nos dados e, em consequência, sobre 

as estimações (NUXOLL, 1994). 

Além disso, o procedimento de estimação usando as variáveis em nível, no contexto 

de fronteira de produção, é relevante, pois as taxas de crescimento do PIB, em termos reais, 

variam mais acentuadamente que as taxas de crescimento do capital (físico e humano) e do fator 

trabalho, ao longo do tempo. Dessa forma, a relação entre o produto e os fatores de produção 

fica enfraquecida.  

 

4.2 Modelos estimados para o período de 1960 a 2010 

 

Foram estimados cinco modelos e feitos testes específicos na intenção de se 

escolher o que melhor se ajusta aos dados. Os modelos estimados foram: fronteira de produção 

usando a função Cobb-Douglas; fronteira de produção translog completa, com os efeitos fixos; 

translog sem os efeitos de ineficiência técnica; e testou-se também translog com ausência de 

progresso técnico e uma translog com ausência de efeitos fixos, entretanto esses modelos não 

convergiram após um grande número de iterações, pois a fronteira de produção com essa 

especificação não apresentava concavidade. 

A tabela 2.1 mostra os valores dos logaritmos da função de verossimilhança (log 

likelihood) dos modelos estimados, os quais serão utilizados para realização dos testes de 

especificação da fronteira estocástica de produção. 

 

Tabela 2.1 – Log Likelihood dos modelos estimados 

Modelos Log Likelihood  

Estimação da COBB-DOUGLAS 326,751 

Estimação da TRANSLOG Completa 389,206 

Estimação da TRANSLOG sem efeito de ineficiência técnica 270,469 

Fonte: elaboração própria, a partir da estimação dos modelos. 

 

4.3 Testes de especificação da fronteira estocástica de produção 

 

Para a escolha do modelo, utilizou-se o teste LR (teste estatístico da razão de 

verossimilhança generalizada), mostrado por Coelli, Rao e Battese (1998). O teste LR é 

calculado da seguinte forma:  

            1010 loglog2/log2 HLHLHLHLLR                                                 (27) 



76 
 
Onde:  

  0log HL valor do logaritmo da função de verossimilhança sob a hipótese nula;  

   1log HL valor do logaritmo da função de verossimilhança sob a hipótese alternativa.  

Dessa forma, o teste mencionado requer a estimação do modelo sob as hipóteses 

nula e alternativa, por isso foram estimados os modelos descritos na seção 4.2. 

Quando o teste estatístico da razão de verossimilhança generalizada envolve a 

hipótese nula 0:0 H , surgem dificuldades ao se assumir que a estatística-teste assume uma 

distribuição 
2 , pois 0  situa-se na fronteira do espaço deste parâmetro (COELLI; RAO; 

BATTESE, 1998).  

Neste caso, LR apresenta uma distribuição assintótica que é uma mistura de 

distribuições 
2 , ou seja, 2

1
2
0 2

1

2

1   . Dessa forma, este teste tem uma distribuição 

aproximadamente 
2  com graus de liberdade iguais ao número de restrições independentes ao 

nível de 5%. 

Os valores da distribuição
2  mista estão apresentados na Tabela 1 de Kodde e Palm 

(1986). A regra de decisão é a seguinte: se LR > valor crítico, rejeita-se 0H .  

 

4.4 Testes de Hipóteses 

 

4.4.1 Teste de adequação funcional 

 

Este teste tem como objetivo verificar, entre as formas funcionais Cobb-Douglas, 

ititititititiit uvLtLKtKttY  lnlnlnln
2

1
ln 6543

2
21  , e translog, 

definida em (8), a que melhor se ajusta aos dados.  

O teste é construído da seguinte forma: 

  0log HL valor do logaritmo da função de verossimilhança sob a hipótese nula, a qual 

assume que   0987   ; 

   1log HL valor do logaritmo da função de verossimilhança sob a hipótese alternativa, a qual 

assume que  0987   . 
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Assim, tem-se como hipótese nula que todos os coeficientes de segunda ordem e os 

de produtos cruzados são iguais à zero (forma funcional do tipo Cobb-Douglas) e como hipótese 

alternativa o modelo do tipo translog. 

Calculando LR, tem-se:   910,124389,206-326,7512 LR . O valor crítico do 

teste, com nível de significância igual a 5% e 3 graus de liberdade é 7,045. Como LR > valor 

crítico, rejeita-se 0H . Sendo assim, o modelo do tipo translog se ajusta melhor aos dados. 

 

4.4.2 Teste de significância global dos parâmetros usados na modelagem do componente da 

ineficiência técnica 

 

Este teste verifica se as variáveis tendência; gastos correntes do governo; DPPP; 

logaritmo da unidade mais a taxa de inflação; grau de abertura econômica e estoque de capital 

humano “em conjunto” explicam a ineficiência técnica. O teste é construído da seguinte forma: 

  0log HL valor do logaritmo da função de verossimilhança sob a hipótese nula, a qual 

assume que   0654321   ;  

   1log HL valor do logaritmo da função de verossimilhança sob a hipótese alternativa, a qual 

assume que   0654321   . 

Calculando LR, tem-se:   474,237389,206-270,4692 LR . O valor crítico do 

teste, com nível de significância igual a 5% e 6 graus de liberdade é 11,911. Assim, rejeita-se a 

hipótese de que os parâmetros usados na modelagem do componente da ineficiência técnica são 

simultaneamente iguais a zero, mostrando que as variáveis empregadas são globalmente 

significativas, explicando, dessa forma, a ineficiência técnica.  

A tabela 2.2 apresenta um resumo dos testes realizados para a especificação do 

modelo a ser utilizado na análise. 

 

Tabela 2.2 – Testes de especificação para fronteira estocástica de produção 

Teste Hipótese Nula ( 0H ) Valor de      

LR 

Gl Valor 

Crítico 

Decisão 

(nível de 5%) 

Forma Funcional 0: 9870  H  910,124  3 7,045 Rejeita 0H  

Significância global 0:0 iH  , i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 474,237  6 11,911 Rejeita 0H   

Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo e dos devidos cálculos. 
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4.5 Análise dos resultados 

 

Na Tabela 2.3, apresentam-se os resultados obtidos  a partir da estimação do modelo 

que melhor se ajustou aos dados, o qual é descrito como: 𝑙𝑛(𝑌 ) = 𝛼 + 𝛽 𝑡 + 𝛽 𝑡 +

𝛽 𝑙𝑛(𝐾 ) + 𝛽 𝑡𝑙𝑛(𝐾 ) + 𝛽 𝑙𝑛(𝐿 ) + 𝛽 𝑡𝑙𝑛(𝐿 ) + 𝛽 [𝑙𝑛(𝐾 )] + 𝛽 𝑙𝑛(𝐾 )𝑙𝑛(𝐿 ) +

𝛽 [𝑙𝑛(𝐿 )] + 𝑣 − 𝑢 . O vetor itz é composto por: efeito tendência, gastos correntes do 

governo em relação ao produto interno bruto de cada país, DPPP, ln(1 + 𝜋), OPEN 1, OPEN 

2 e estoque de capital humano. 

 

Tabela 2.3 – Estimação do modelo na forma funcional translog completa 

PARÂMETRO COEFICIENTE ERRO PADRÃO Z P > Z INTERVALO DE CONFIANÇA (95%) 

𝛽  -0,1247 0,0281 -4,44 0,000 -0,1798 -0,0697 

𝛽  0,0034 0,0003 12,67 0,000 0,0029 0,0040 

𝛽  -0,5264 0,1425 -3,69 0,000 -0,8058 -0,2471 

𝛽  -0,0051 0,0011 -4,77 0,000 -0,0071 -0,0030 

𝛽  5,3361 0,5562 9,59 0,000 4,2457 6,4263 

𝛽  0,0156 0,0014 10,90 0,000 0,0128 0,0184 

𝛽  0,0789 0,0117 6,76 0,000 0,0560 0,1018 

𝛽  -0,0756 0,0142 -5,32 0,000 -0,0103 -0,0478 

𝛽  -0,2265 0,0446 -5,08 0,000 -0,3139 -0,1391 

Constante -12,5905 4,0685 -3,09 0,002 -20,5646 -4,6164 

𝛿  0,0959 0,0072 13,37 0,000 0,0818 0,1099 

𝛿  1,5519 0,2201 7,05 0,000 1,1205 1,9834 

𝛿  -5,8977 4,7477 -1,24 0,214 -15,2031 3,4076 

𝛿  0,0513 0,0197 2,60 0,009 0,0126 0,0900 

𝛿  (1960-1990) 0,0450 0,0746 0,60 0,546 -0,1012 0,1911 

𝛿  (1991-2010) -0,0955 0,0648 -1,47 0,141 -0,2226 0,0316 

𝛿  -0,0499 0,0231 -2,16 0,031 -0,0952 -0,0046 

Constante -1,4598 0,3592 -4,06 0,000 -2,1639 -0,7557 

      (Continua) 
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(Continuação) 

PARÂMETRO COEFICIENTE ERRO PADRÃO Z P > Z INTERVALO DE CONFIANÇA (95%) 

  0,9305 0,0153   0,8938 0,9552 

2
u  0,0592 0,0048   0,0498 0,0686 

Eficiência Média 0,57      

Log da função de Verossimilhança 389,2060      

Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 
Nota: Os efeitos fixos dos países não são apresentados na tabela.  
 

Os parâmetros estimados da fronteira de produção são todos estatisticamente 

significantes ao nível de 5%. 

O coeficiente 𝛽  indica que a parte neutra do progresso técnico tem um efeito 

negativo sobre a produção. Já o sinal positivo de 𝛽  indica que ocorreu uma aceleração na 

variação desse efeito. Sendo assim, para que haja progresso técnico (positivo) é necessário que 

a parte não neutra do progresso técnico compense esse efeito. Os sinais dos coeficientes 𝛽   e 

𝛽  indicam, que a parte não neutra do progresso técnico caminha junto com o trabalho, pelo 

sinal positivo de 𝛽  e inversamente como fator capital, pelo sinal negativo de 𝛽 . O coeficiente 

𝛽  é negativo, revelando a possibilidade de substituição entre esses fatores de produção. 

O indicador de ineficiência técnica,  , apresenta o valor de 0,93. Dessa forma, 93% 

da variância total do erro composto da função de produção translog é explicada pela variância 

da ineficiência técnica. O efeito da ineficiência técnica foi testado utilizando o teste LR, no qual 

a hipótese nula ( 0: 6543210  H ) de inexistência de efeitos de ineficiência 

técnica na função de produção (8) foi rejeitada. Isso mostra a importância de se incorporar a 

ineficiência técnica ao modelo.  

Quanto aos coeficientes das variáveis que explicam a ineficiência técnica, a maioria 

deles apresentam-se como sendo significativos ao nível de 5%, com exceção dos desvios dos 

preços locais em relação à paridade do poder de compra (dppp) e do grau de abertura (open 1 e 

open 2), os quais representam medidas de abertura econômica no período de 1960 a 1990 e de 

1991 até 2010, respectivamente. Com relação aos sinais estimados dos parâmetros, estes são 

consistentes com os valores esperados, mostrados na seção 3.5, com exceção do grau de 

abertura 1. 

O coeficiente estimado da variável tendência (t) na modelagem de ineficiência 

técnica, apresenta sinal positivo, mostrando que ocorreu uma tendência de crescimento da 

ineficiência no período analisado. 
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A variável gastos correntes do governo (g) apresenta coeficiente positivo e 

estatisticamente significante, indicando que quando a participação de tais gastos na composição 

do dispêndio agregado dos países latino americanos é elevada, em média, introduz ineficiência 

na economia. Então, países com gastos correntes elevados tendem a ser menos eficientes 

(KLEIN; LUU, 2001).  Isso ocorre porque a elevação dos gastos públicos tem como 

consequência um efeito de deslocamento nos investimentos produtivos, processo conhecido 

como crowding-out, causando distorções na alocação dos recursos. 

O coeficiente da variável denominada de desvios dos preços locais em relação à 

paridade do poder de compra (dppp) é negativo, mas não estatisticamente significante. Esse 

sinal indica que os países da América Latina que adotaram políticas comerciais baseadas na 

desvalorização do câmbio real tiveram êxito em reduzir o seu grau de ineficiência. Isso ocorre, 

pois, desvalorizações reais do câmbio podem fazer com que haja um aumento das exportações 

e, dessa forma, uma elevação do grau de utilização da capacidade instalada do setor externo, 

influenciando na expansão da demanda interna. Esse fato depende da participação do setor 

externo na economia local, assim, o efeito será maior quanto maior for a participação. 

A variável taxa de inflação (lninf) tem coeficiente positivo. Tal resultado está de 

acordo com pesquisas existentes que tratam sobre o assunto, as quais mostram os efeitos 

danosos que as altas taxas de inflação têm sobre a economia (DE GREGÓRIO; LEE, 1999; 

KLEIN; LUU, 2001). Estas inibem o comércio e desestimulam a formação de capital, ao passo 

que introduzem distorções nos preços relativos. Como foi mostrado na seção 2, muitos países 

latino americanos passaram por enormes períodos inflacionários, o que contribuiu de forma 

negativa para a eficiência técnica e para o desempenho de suas economias. 

A variável grau de abertura 1 (open1) apresenta coeficiente positivo, mas não 

estatisticamente significante, mostrando que os países da América Latina que possuíam 

economias mais abertas no período de 1960 a 1990 eram tecnicamente menos eficientes. 

A variável denominada de grau de abertura 2 (open2) tem coeficiente negativo, mas 

não estatisticamente significante. O sinal deste coeficiente significa que a abertura econômica 

no período de 1991 a 2010 contribuiu para a redução da ineficiência técnica, isso porque 

economias com maior grau de abertura têm acesso a bens intermediários de preços mais baixos, 

a novas tecnologias e a mercados mais amplos. 

O coeficiente da variável capital humano (lnkhu1) é negativo, sugerindo que a 

disponibilidade de capital humano nos países da amostra é um fator relevante na determinação 

do grau de eficiência técnica. Então, países com maior disponibilidade de capital humano são 

tecnicamente mais eficientes. 
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5 EFICIÊNCIA TÉCNICA ESTIMADA PARA O PERÍODO 1960 – 2010 

 

Tendo como base a fronteira de produção estimada, estimou-se a eficiência técnica 

para todos os países da amostra no período estudado. Na tabela 2.4 estão descritas as médias 

para o período de 1961-2010. Além disso, para uma melhor visualização do comportamento da 

eficiência técnica estimada e facilitar a análise, desagrega-se o período total em 5 subperíodos: 

1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 e 2001-2010.    

 

Tabela 2.4 – Eficiência técnica média estimada dos países da América Latina (1961-2010) 

País 

MÉDIAS 

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 1961-2010 

ARG 0,963 0,800 0,526 0,471 0,163 0,585 
BOL 0,968 0,895 0,522 0,256 0,097 0,547 
BRA 0,936 0,958 0,665 0,344 0,110 0,602 
CHL 0,970 0,862 0,535 0,312 0,113 0,559 
COL 0,960 0,968 0,656 0,278 0,083 0,589 
CRI 0,957 0,908 0,554 0,271 0,093 0,556 
DOM 0,932 0,873 0,571 0,291 0,116 0,557 
ECU 0,941 0,960 0,657 0,278 0,115 0,590 
SLV 0,950 0,876 0,537 0,302 0,200 0,573 
GTM 0,961 0,903 0,572 0,296 0,112 0,569 
HND 0,958 0,890 0,622 0,283 0,095 0,569 
JAM 0,968 0,840 0,389 0,210 0,081 0,498 
MEX 0,968 0,960 0,669 0,276 0,094 0,593 
NIC 0,975 0,870 0,398 0,130 0,040 0,483 
PRY 0,951 0,960 0,675 0,298 0,117 0,600 
PER 0,965 0,922 0,594 0,271 0,109 0,572 
TTO 0,964 0,930 0,556 0,189 0,109 0,550 
URY 0,971 0,894 0,505 0,277 0,095 0,548 
VEN 0,973 0,936 0,521 0,212 0,086 0,546 

Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 

 

No período de 1961 a 2010, a média geral da eficiência técnica foi 0,57. Os países 

que ficaram abaixo dessa média foram: Bolívia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, Nicarágua, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Nesse 

período, Brasil apresentou o melhor desempenho, enquanto a Nicarágua apresentou a menor 

média da eficiência técnica. 
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 No período de 1961 a 1970, a média geral da eficiência técnica foi 0,96. Os países 

que apresentaram um desempenho inferior foram: Brasil22, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Honduras, Paraguai e República Dominicana. Nicarágua apresentou a média mais elevada, 

enquanto a República Dominicana mostrou a menor média. 

No período de 1971 a 1980, a média geral da eficiência técnica foi 0,91. Os países 

que apresentaram um desempenho inferior foram: Argentina, Bolívia, Chile, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicarágua, República Dominicana e Uruguai. Costa Rica 

apresentou a média mais elevada, enquanto a Argentina mostrou a menor média. 

No período de 1981 a 1990, a média geral da eficiência técnica foi 0,56. Os países 

que apresentaram um desempenho inferior foram: Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, El 

Salvador, Jamaica, Nicarágua, Uruguai e Venezuela.  Paraguai apresentou a média mais 

elevada, enquanto a Jamaica mostrou a menor média. 

No período de 1991 a 2000, a média geral da eficiência técnica foi 0,28. Os países 

que apresentaram um desempenho inferior foram: Bolívia, Costa Rica, Jamaica, Nicarágua, 

Peru, Trinidad e Tobago e Venezuela. Argentina apresentou a média mais elevada, enquanto a 

Nicarágua mostrou a menor média. 

No período de 2001 a 2010, a média geral da eficiência técnica foi 0,11. Os países 

que apresentaram um desempenho inferior foram: Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Honduras, 

Jamaica, México, Nicarágua, Uruguai e Venezuela. El Salvador apresentou a média mais 

elevada, enquanto a Nicarágua mostrou a menor média. 

Dessa forma, pôde-se visualizar que os países apresentaram uma tendência de 

decrescimento da eficiência técnica. Tal fato pode ser verificado também pelo coeficiente 

estimado da variável tendência (t) na modelagem de ineficiência técnica, o qual é 

estatisticamente significante e apresenta sinal positivo, mostrando que ocorreu uma tendência 

de crescimento da ineficiência no período analisado. 

O gráfico 2.1 mostra a evolução da eficiência técnica estimada para os subperíodos 

analisados. Graficamente, torna-se possível uma melhor visualização da trajetória da eficiência 

técnica. Dessa forma, pode-se perceber a queda generalizada da mesma em todos os países 

estudados.  

 

 

                                                 
22 Entre 1961 e 1964 o Brasil viveu um período ímpar de agitação política. A rotação no comando da política 
econômica colaborou para a perda contínua do controle sobre a inflação e outras variáveis macroeconômicas. 
 



83 
 

Gráfico 2.1 – Evolução da eficiência técnica estimada 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 
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6 DECOMPOSIÇÃO DA PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES 

 

A decomposição da PFT foi realizada por 2 métodos: pelo índice de Malmquist, no 

qual a variação do produto é decomposta em VT (variação tecnológica) e em VET (variação de 

eficiência técnica); e pela forma proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000), pela qual 

pode-se decompor a produtividade em outros termos além da variação de eficiência técnica e 

da variação tecnológica, além disso não se faz necessário assumir a hipótese de retornos 

constantes de escala. 

 

6.1 Índice de produtividade total dos fatores de Malmquist 

 

Há uma diversidade de métodos que podem ser utilizados para calcular funções 

distâncias, as quais são utilizadas no cálculo do índice de produtividade total dos fatores de 

Malmquist. Nesse caso, será feito através dos cálculos das distâncias 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ), 

𝐷 (𝑥 , 𝑦 ), 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) e 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ). 

A primeira função distância é medida considerando a tecnologia e os fatores de 

produção no período 𝑡; a segunda é medida com a tecnologia no período 𝑡 e os fatores de 

produção em 𝑡 + 1; a terceira é medida com a tecnologia no período 𝑡 + 1 e os fatores de 

produção em 𝑡; já a última é mensurada com a tecnologia no período 𝑡 + 1 e os fatores de 

produção em 𝑡 + 1. 

As estimativas da variação de eficiência técnica, variação tecnológica e do índice 

de produtividade total dos fatores de Malmquist relativas a todos os países da amostra, no 

período compreendido entre os anos de 1961 e 2010, encontram-se na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 – PTFM, VET e VT da América Latina no período de 1961 a 2010 – Variação 

média anual (em %) 

País PTFM VET VT 

ARG 0,1668 0,2127 -0,0326 
BOL 0,1601 0,2018 -0,0296 
BRA 0,1287 0,1719 -0,0311 
CHL 0,1713 0,2206 -0,0350 
COL 0,1439 0,1927 -0,0346 
CRI 0,1321 0,1680 -0,0265 
DOM 0,1223 0,1660 -0,0332 
ECU 0,1511 0,1893 -0,0267 
   (Continua) 
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(Continuação)    

País PTFM VET VT 

SLV 0,1296 0,1553 -0,0186 
GTM 0,1426 0,1802 -0,0275 
HND 0,1227 0,1583 -0,0263 
JAM 0,1611 0,1987 -0,0272 
MEX 0,1553 0,2088 -0,0372 
NIC 0,1648 0,2008 -0,0244 
PRY 0,1064 0,1425 -0,0276 
PER 0,1948 0,2450 -0,0335 
TTO 0,1295 0,1671 -0,0279 
URY 0,1549 0,2037 -0,0355 
VEM 0,1953 0,2449 -0,0328 

AL* 0,1494 0,1910 -0,0299 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 

Verificando o comportamento da VET dos países da região, a média para o período 

em questão foi 0,1910%. Os países que apresentaram um desempenho inferior a esse foram: 

Brasil, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguai, República 

Dominicana e Trinidad e Tobago. Aqueles que apresentaram as maiores taxas foram Peru 

(0,2450%), Venezuela (0,2449%) e Chile (0,2206%). Já os que mostraram os piores 

desempenhos foram: Paraguai (0,1425%), El Salvador (0,1553%) e Honduras (0,1583%).  

Todos os países da amostra apresentaram uma variação tecnológica negativa. O 

sinal do coeficiente 𝛽  corrobora esse resultado. Esse coeficiente, que representa o progresso 

técnico, é negativo e estatisticamente significante. A média da VT foi de -0,0299%.  Os que 

apresentaram um desempenho inferior a esse foram: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

México, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Aqueles que apresentaram as 

maiores taxas foram: El Salvador (-0,0186%), Nicarágua (-0,0294%) e Honduras (-0,0263%). 

Já os que mostraram os piores desempenhos foram: México (-0,0372%), Uruguai (-0,0355%) e 

Chile (-0,0350%).  

A média da PTFM foi 0,1494%. Os países que apresentaram um desempenho 

inferior a esse foram: Brasil, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Paraguai, República Dominicana e Trinidad e Tobago. Aqueles que apresentaram as maiores 

taxas foram Venezuela (0,1953%), Peru (0,1948%) e Chile (0,1713%). Já os que mostraram os 

piores desempenhos foram: Paraguai (0,1064%), República Dominicana (0,1223%) e Honduras 

(0,1227%).  



86 
 

O gráfico 2.2 permite uma melhor percepção dos desempenhos de cada um dos 

países estudados. 

 

Gráfico 2.2 – PTFM, VET e VT dos países estudados 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 

 

Vale ressaltar que as estimativas obtidas para a PTFM se mostram bastante 

próximas dos valores encontrados em outros estudos empíricos que utilizam a abordagem 

tradicional da contabilidade de crescimento, apesar das diferenças metodológicas. Entre eles 

encontram-se o trabalho de De Gregório e Lee (1999). 

De Gregório e Lee (1999) estimam um crescimento da PTF muito pequeno, cerca 

de 0,1%, em média, no período 1960 a 1990, com base em uma amostra de vinte e um países 

da América Latina.  

 

6.2 Decomposição da PTF proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000) 

 

A taxa de variação da PTF, 𝑔 , será decomposta conforme especificado na seção 

3.7, em quatro elementos: progresso técnico, mudança na eficiência técnica, mudança de escala 

de produção e mudança na eficiência alocativa. Através dessa técnica, pode-se estudar o 

impacto de cada um dos componentes da variação da PTF. Além disso, tem-se o crescimento 

econômico, a acumulação de capital e a expansão do trabalho, calculados a partir da base de 

dados. 
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A tabela 2.6 mostra os resultados obtidos a partir da estimação do modelo e dos 

devidos cálculos para os países da amostra no período de 1961 a 2010. Esta revela a participação 

na taxa de crescimento de cada uma das fontes de crescimento: capital, trabalho, produtividade 

(e seus componentes). Pode-se, assim, identificar os países que apresentaram o capital como a 

fonte mais importante de crescimento, aqueles em que o trabalho teve maior relevância e 

aqueles em que a produtividade teve maior magnitude. 

 

Tabela 2.6 – Decomposição da PTF para o período 1961-2010 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques 

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico técnica de escala alocativos Aleatórios 

ARG 0,0527 0,0868 0,0170 0,0856 0,0815 0,0432 -0,1129 0,0738 -0,1367 

BOL 0,0421 0,0877 0,0246 0,0887 0,0736 0,0536 -0,0107 -0,0278 -0,1589 

BRA 0,0582 0,1070 0,0276 0,0823 0,1018 0,0497 0,0493 -0,1185 -0,1587 

CHL 0,0460 0,0942 0,0224 0,0828 0,0719 0,0497 -0,0248 -0,0141 -0,1534 

COL 0,0444 0,1040 0,0316 0,0860 0,0852 0,0564 -0,0599 0,0042 -0,1772 

CRI 0,0451 0,1166 0,0347 0,0781 0,0574 0,0563 0,0012 -0,0369 -0,1843 

DOM 0,0513 0,1299 0,0340 0,0635 0,0667 0,0500 -0,0099 -0,0434 -0,1761 

ECU 0,0507 0,0973 0,0307 0,0804 0,0683 0,0489 -0,0168 -0,0201 -0,1576 

SLV 0,0647 0,0949 0,0214 0,0598 0,0659 0,0326 -0,0068 -0,0319 -0,1114 

GTM 0,0468 0,1031 0,0298 0,0790 0,0681 0,0516 -0,0126 -0,0280 -0,1652 

HND 0,0432 0,1129 0,0336 0,0780 0,0648 0,0560 -0,0048 -0,0379 -0,1813 

JAM 0,0200 0,0838 0,0133 0,0831 0,0531 0,0567 -0,0001 -0,0266 -0,1601 

MEX 0,0428 0,1061 0,0346 0,0856 0,0884 0,0567 -0,2879 0,2285 -0,1835 

NIC 0,0274 0,1064 0,0313 0,0955 0,0614 0,0700 -0,0012 -0,0347 -0,2058 

PRY 0,0529 0,1143 0,0311 0,0681 0,0662 0,0486 -0,0037 -0,0429 -0,1606 

PER 0,0498 0,0854 0,0301 0,0881 0,0781 0,0490 -0,0372 -0,0017 -0,1538 

TTO 0,0352 0,0850 0,0166 0,0713 0,0430 0,0469 0,0074 -0,0259 -0,1377 

URY 0,0247 0,0833 0,0115 0,0805 0,0603 0,0518 -0,0044 -0,0274 -0,1506 

VEN 0,0479 0,0938 0,0326 0,0853 0,0730 0,0508 -0,0359 -0,0026 -0,1639 

AL* 0,0445 0,0996 0,0268 0,0801 0,0699 0,0515 -0,0301 -0,0113 -0,1619 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 

No período de 1961 a 2010, a taxa de crescimento econômico na América Latina 

foi de 4,45% e a mudança na PTF foi de 8,01%. Todas as nações apresentaram uma contribuição 

do capital superior a do trabalho. El Salvador, Brasil e Paraguai mostraram as maiores taxas de 

crescimento econômico, enquanto Jamaica, Uruguai e Nicarágua apontaram o pior resultado.  

Com relação à taxa de crescimento da PTF, Nicarágua, Bolívia e Peru tiveram 

melhor desempenho, já El Salvador, República Dominicana e Paraguai, o pior. No caso da 

decomposição da PTF calculada através do índice de Malmquist, aqueles que apresentaram as 



88 
 
maiores taxas foram Venezuela, Peru e Chile. Já os que mostraram os piores desempenhos 

foram: Paraguai, República Dominicana e Honduras.  

Brasil, México e Colômbia apontaram as taxas mais elevadas de progresso técnico, 

ao passo que Trinidad e Tobago, Jamaica e Costa Rica, as mais baixas. As maiores taxas de 

eficiência técnica firam vistas em Nicarágua, México e Jamaica, já El Salvador, Argentina e 

Trinidad e Tobago, as menores.  

As mudanças na escala de produção e na eficiência alocativa, no geral, exibiram 

resultados negativos. Brasil, Trinidad e Tobago e Costa Rica demonstraram maiores ganhos de 

escala, enquanto México, Argentina e Colômbia, menores. Com relação aos ganhos alocativos, 

México, Argentina e Colômbia apontaram ganhos maiores, já Brasil, República Dominicana e 

Paraguai, menores. 

O gráfico 2.3 permite uma melhor compreensão dos desempenhos de cada um dos 

países estudados. 

 

Gráfico 3 – Decomposição da PTF para o período 1961-2010 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 

 

Conforme o gráfico 2.3, pode-se perceber que houve ganho alocativo expressivo 

para o México, enquanto que para o Brasil, aconteceu uma perda considerável. Na verdade, 

quase todos os países estudados exibiram perda alocativa. 

Segundo, Mcmillan e Rodrik (2011), os países em desenvolvimento, quase sem 

exceção, se tornaram mais integrados com a economia mundial desde o início dos anos 1990. 
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As tarifas industriais são mais baixas e os fluxos de investimento estrangeiro direto 

aumentaram. Assim, a globalização facilitou a transferência de tecnologia e contribuiu para a 

eficiência na produção. No entanto, os resultados muito diversos que são apresentados pelos 

países em desenvolvimento sugerem que as consequências da globalização dependem da forma 

como os países se integram na economia global.  

Em vários casos, principalmente a China, Índia e alguns outros países asiáticos, a 

promessa da globalização foi cumprida. As oportunidades de emprego de alta produtividade 

expandiram-se e as mudanças estruturais contribuíram para o crescimento geral. Mas em muitos 

outros casos, como na América Latina e na África subsaariana, a globalização parece não ter 

fomentado o tipo desejável de mudança estrutural. O trabalho mudou-se na direção errada, de 

mais produtivo para atividades menos produtivas, incluindo, principalmente, a informalidade 

(MCMILLAN; RODRIK, 2011).  

Esse efeito pode estar explicando o ganho alocativo negativo para quase todos os 

países estudados. Apenas Argentina, Colômbia e México apresentaram ganhos alocativos 

positivos, conforme tabela 2.6 e gráfico 2.3. 

Como a partir dos anos 1990 houve uma mudança conjuntural na América Latina, 

faz-se uma análise dos subperíodos 1961-1990 e 1991-2010, para verificar as alterações que 

ocorreram na PTF. Os resultados são exibidos nas tabelas 2.7 e 2.8. 

 

Tabela 2.7 – Decomposição da PTF para o período 1961-1990 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques 

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico técnica de escala alocativos Aleatórios 

ARG 0,0392 0,1266 0,0143 0,0182 0,0465 0,0262 -0,1778 0,1232 -0,1199 

BOL 0,0288 0,1265 0,0214 0,0099 0,0369 0,0326 -0,0134 -0,0462 -0,1289 

BRA 0,0576 0,1607 0,0341 -0,0096 0,0664 0,0230 0,0890 -0,1879 -0,1276 

CHL 0,0353 0,1108 0,0213 0,0190 0,0364 0,0275 -0,0325 -0,0124 -0,1158 

COL 0,0482 0,1446 0,0323 -0,0008 0,0488 0,0247 -0,0829 0,0086 -0,1280 

CRI 0,0466 0,1586 0,0358 -0,0040 0,0209 0,0285 0,0014 -0,0547 -0,1438 

DOM 0,0435 0,1801 0,0376 -0,0166 0,0309 0,0293 -0,0124 -0,0644 -0,1576 

ECU 0,0489 0,1440 0,0331 0,0006 0,0311 0,0251 -0,0226 -0,0330 -0,1288 

SLV 0,0355 0,1338 0,0234 0,0043 0,0306 0,0305 -0,0100 -0,0468 -0,1260 

GTM 0,0437 0,1446 0,0313 -0,0005 0,0314 0,0268 -0,0163 -0,0424 -0,1317 

HND 0,0455 0,1519 0,0250 -0,0180 0,0281 0,0194 -0,0052 -0,0603 -0,1134 

JAM 0,0152 0,1209 0,0171 0,0164 0,0182 0,0374 -0,0012 -0,0380 -0,1391 

MEX 0,0485 0,1536 0,0398 -0,0037 0,0514 0,0249 -0,4444 0,3644 -0,1412 

NIC 0,0248 0,1619 0,0285 0,0056 0,0244 0,0454 -0,0020 -0,0622 -0,1712 

        (Continua) 
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(Continuação)        

          

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques 

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico técnica de escala alocativos Aleatórios 

PRY 0,0540 0,1737 0,0333 -0,0249 0,0300 0,0223 -0,0044 -0,0727 -0,1281 

PER 0,0366 0,1170 0,0295 0,0201 0,0405 0,0305 -0,0503 -0,0006 -0,1300 

TTO 0,0186 0,1348 0,0091 -0,0002 0,0081 0,0333 0,0067 -0,0483 -0,1251 

URY 0,0172 0,1185 0,0155 0,0129 0,0261 0,0319 -0,0076 -0,0376 -0,1297 

VEN 0,0357 0,1404 0,0338 0,0132 0,0357 0,0337 -0,0507 -0,0054 -0,1517 

AL* 0,0381 0,1423 0,0272 0,0022 0,0338 0,0291 -0,0440 -0,0167 -0,1336 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 

No período de 1961 a 1990, a taxa de crescimento econômico na América Latina 

foi de 3,81% e a mudança na PTF foi de 0,22%. Em média, todos os países apresentam uma 

contribuição do capital superior a do trabalho. Brasil, Paraguai e Equador apresentaram as 

maiores taxas de crescimento econômico, enquanto Jamaica, Uruguai e Trinidad e Tobago 

apontaram o pior resultado.  

Com relação à taxa de crescimento da PTF, Peru, Chile e Argentina tiveram melhor 

desempenho, já Paraguai, Honduras e República Dominicana, o pior. Brasil, México e 

Colômbia apontaram as taxas mais elevadas de progresso técnico, ao passo que Trinidad e 

Tobago, Jamaica e Costa Rica, as mais baixas. As maiores taxas de eficiência técnica foram 

vistas em Nicarágua, Jamaica e Venezuela, já Honduras, Paraguai e Brasil, as menores.  

Brasil, Trinidad e Tobago e Costa Rica demonstraram maiores ganhos de escala, 

enquanto México, Argentina e Colômbia, menores. Com relação aos ganhos alocativos, 

México, Argentina e Colômbia apontaram ganhos maiores, já Brasil, Paraguai e República 

Dominicana, menores. 

 

Tabela 2.8 – Decomposição da PTF para o período 1991-2010 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques 

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico técnica de escala alocativos Aleatórios 

ARG 0,0730 0,0270 0,0211 0,1867 0,1339 0,0686 -0,0154 -0,0003 -0,1618 

BOL 0,0621 0,0295 0,0294 0,2070 0,1286 0,0851 -0,0066 -0,0001 -0,2039 

BRA 0,0590 0,0265 0,0179 0,2201 0,1550 0,0897 -0,0102 -0,0145 -0,2055 

CHL 0,0620 0,0693 0,0240 0,1784 0,1253 0,0831 -0,0132 -0,0167 -0,2098 

COL 0,0387 0,0429 0,0306 0,2161 0,1399 0,1040 -0,0254 -0,0024 -0,2510 

CRI 0,0428 0,0536 0,0331 0,2011 0,1122 0,0982 0,0009 -0,0101 -0,2451 

        (Continua) 
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(Continuação)        

    Produtividade  

País Crescimento Acumulação Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques 

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico técnica de escala alocativos Aleatórios 

DOM 0,0630 0,0544 0,0287 0,1836 0,1204 0,0812 -0,0060 -0,0120 -0,2037 

ECU 0,0535 0,0273 0,0271 0,2000 0,1240 0,0847 -0,0080 -0,0008 -0,2009 

SLV 0,1086 0,0365 0,0184 0,1432 0,1188 0,0358 -0,0019 -0,0095 -0,0896 

GTM 0,0514 0,0409 0,0275 0,1983 0,1232 0,0888 -0,0071 -0,0065 -0,2153 

HND 0,0398 0,0543 0,0466 0,2221 0,1198 0,1108 -0,0042 -0,0043 -0,2832 

JAM 0,0272 0,0282 0,0077 0,1831 0,1054 0,0856 0,0015 -0,0095 -0,1917 

MEX 0,0343 0,0349 0,0268 0,2196 0,1439 0,1043 -0,0531 0,0245 -0,2470 

NIC 0,0312 0,0233 0,0354 0,2303 0,1169 0,1070 0,00001 0,0064 -0,2578 

PRY 0,0513 0,0251 0,0277 0,2077 0,1205 0,0881 -0,0027 0,0018 -0,2092 

PER 0,0696 0,0378 0,0311 0,1902 0,1346 0,0766 -0,0177 -0,0034 -0,1895 

TTO 0,0602 0,0102 0,0279 0,1786 0,0953 0,0672 0,0084 0,0077 -0,1565 

URY 0,0361 0,0306 0,0054 0,1819 0,1117 0,0817 0,0005 -0,0121 -0,1818 

VEN 0,0661 0,0239 0,0308 0,1934 0,1291 0,0764 -0,0136 0,0016 -0,1821 

AL* 0,0542 0,0356 0,0262 0,1969 0,1241 0,0851 -0,0091 -0,0032 -0,2045 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 

No período de 1991 a 2010, a taxa de crescimento econômico na América Latina 

foi de 5,42% e a mudança na PTF foi de 19,69%. Em média, a maioria dos os países apresentam 

uma contribuição do capital superior a do trabalho, exceto Nicarágua, Paraguai, Trinidad e 

Tobago e Venezuela. El Salvador, Argentina e Peru apresentaram as maiores taxas de 

crescimento econômico, enquanto Jamaica, Nicarágua e México apontaram o pior resultado.  

Com relação à taxa de crescimento da PTF, Nicarágua, Honduras e Brasil tiveram 

melhor desempenho, já El Salvador, Chile e Trinidad e Tobago, o pior. Brasil, México e 

Colômbia apontaram as taxas mais elevadas de progresso técnico, ao passo que Trinidad e 

Tobago, Jamaica e Uruguai, as mais baixas. As maiores taxas de eficiência técnica foram vistas 

em Honduras, Nicarágua e México, já El Salvador, Trinidad e Tobago e Argentina, as menores.  

Trinidad e Tobago, Jamaica e Costa Rica demonstraram maiores ganhos de escala, 

enquanto México, Colômbia e Peru, menores. Com relação aos ganhos alocativos, México, 

Trinidad e Tobago e Nicarágua apontaram ganhos maiores, já Chile, Brasil e Uruguai, menores. 

Os gráficos 2.4 e 2.5 proporcionam uma melhor visualização dos desempenhos de 

cada um dos países estudados nos dois subperíodos analisados. Com isso pode-se perceber o 

comportamento da PTF antes e após as medidas de liberalização comercial que foram adotadas 

na América Latina, com o esgotamento da industrialização por substituição de importações. 
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Gráfico 2.4 – Decomposição da PTF para o subperíodo 1961-1990 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 

 

Gráfico 2.5 – Decomposição da PTF para o subperíodo 1991-2010 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 

 

Conforme os gráficos 2,4 e 2,5, houve um aumento da taxa de crescimento 

econômico na América Latina, bem como da PTF entre os subperíodos. A Jamaica manteve-se 

nos dois subperíodos com as taxas mais baixas de crescimento econômico.  
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Com relação à taxa de crescimento da PTF, Chile apresentou uma das maiores 

taxas, e passou a exibir uma das menores no segundo subperíodo. o inverso ocorreu com 

Honduras. Brasil, México e Colômbia apontaram as taxas mais elevadas de progresso técnico 

nos dois subperíodos, ao passo que Trinidad e Tobago e Jamaica, mantiveram-se com as mais 

baixas. 

Quanto a eficiência técnica, Nicarágua manteve-se dentre os países que 

apresentaram as maiores taxas, enquanto Honduras, que apresentou uma das menores, passou 

a exibir o melhor resultado no segundo subperíodo. 

No que concerne aos ganhos de escala, Tobago e Costa Rica apresentaram os 

melhores resultados em ambos os subperíodos analisados, enquanto México e Colômbia, os 

piores. México também apresentou o maior ganho alocativo nos dois casos. 

Desagregando esse período, torna-se possível uma melhor visualização do 

comportamento desses componentes da PTF. Dessa forma, desagrega-se o período total em 5 

subperíodos: 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 e 2001-2010. Tais resultados são 

mostrados nas tabelas A1, A2, A3, A4 e A5, disponíveis no apêndice. 

O gráfico 2.6 resume as tabelas A1, A2, A3, A4 e A5, que podem ser vistas no 

apêndice. Ele mostra a evolução média do crescimento econômico, bem como dos componentes 

da produtividade (crescimento da PTF, progresso técnico, mudança na eficiência técnica, 

mudança de escala de produção e mudança na eficiência alocativa) dos países latino 

americanos. 

 

Gráfico 2.6 – Evolução do crescimento econômico e da PTF 
 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir da estimação do modelo. 
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Graficamente, tem-se que houve um crescimento significativo pra PTF entre os 

períodos de 1961-1970 e 1981-1990. Entre 1991-2000 e 2001-2010 houve uma desaceleração 

desse crescimento. Os ganhos alocativos pouco se alteraram. O mesmo ocorreu com os ganhos 

de escala entre os períodos 1971-1980 e 2001-2010, apresentou crescimento apenas entre 1961-

1970 e 1971-1980. O progresso técnico apresentou uma trajetória de crescimento. Com relação 

a eficiência técnica, entre 1971-1980 e 2001-2010, tem-se uma desaceleração do seu 

crescimento. 

Com relação ao crescimento econômico, tem-se uma queda entre os períodos 1971-

1980 e 1981-1990. Conjectura-se que tal queda foi decorrente das crises do Petróleo, que 

ocorreram em 1973 e 1979, bem como da crise da dívida externa no início da década de 1980. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao utilizar o modelo de fronteira estocástica com a inclusão do termo de 

ineficiência técnica, o qual foi composto pelas variáveis: efeito tendência, gastos correntes do 

governo em relação ao produto interno bruto, desvio do nível de preços locais em relação à 

paridade do poder de compra (utilizada como uma proxy para a taxa de câmbio), taxa de inflação 

e estoque de capital humano, para uma amostra de dezenove países da América Latina no 

período de 1960 a 2010, pôde-se constatar que essas variáveis têm um impacto no 

comportamento da ineficiência técnica desses países. 

Isso foi comprovado pelo teste de significância global dos parâmetros usados na 

modelagem da componente ineficiência técnica, o qual apresentou como resultado que as 

variáveis utilizadas são globalmente significantes, ou seja, estas, “em conjunto”, explicam a 

ineficiência técnica. O indicador de ineficiência técnica, (gamma), confirmou tal resultado. 

Os resultados obtidos com a estimação do modelo econométrico comprovaram as 

expectativas que se tinham sobre como a ineficiência técnica é influenciada por determinadas 

variáveis, tais como: tendência (t), gastos correntes do governo (g), desvios dos preços locais 

em relação à paridade do poder de compra (dppp), taxa de inflação (lninf), grau de abertura no 

período de 1991 a 2010 (open 1) e capital humano (lnkhu1). 

Quanto aos coeficientes das variáveis que explicam a ineficiência técnica, a maioria 

deles apresentaram-se como sendo significativos ao nível de 5%, com exceção dos desvios dos 

preços locais em relação à paridade do poder de compra (dppp) e do grau de abertura (open 1 e 

open 2). 

O coeficiente estimado da variável tendência (t) na modelagem de ineficiência 

técnica, apresenta sinal positivo, mostrando que ocorreu uma tendência de crescimento da 

ineficiência no período analisado. A variável gastos correntes do governo (g) apresenta 

coeficiente positivo e estatisticamente significante, indicando que quando a participação de tais 

gastos na composição do dispêndio agregado dos países latino americanos é elevada, em média, 

introduz ineficiência na economia.  

O coeficiente da variável denominada de desvios dos preços locais em relação à 

paridade do poder de compra (dppp) é negativo. Esse sinal indica que os países da América 

Latina que adotaram políticas comerciais baseadas na desvalorização do câmbio real tiveram 

êxito em reduzir o seu grau de ineficiência. A variável taxa de inflação (lninf) tem coeficiente 

positivo, mostrando os efeitos danosos que as altas taxas de inflação têm sobre a economia. 
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A variável grau de abertura 1 (open1) apresenta coeficiente positivo, mostrando que 

os países da América Latina que possuíam economias mais abertas no período de 1960 a 1990 

eram tecnicamente menos eficientes. A variável denominada de grau de abertura 2 (open2) tem 

coeficiente negativo. O sinal deste coeficiente significa que a abertura econômica no período 

de 1991 a 2010 contribuiu para a redução da ineficiência técnica. O coeficiente da variável 

capital humano (lnkhu1) é negativo, sugerindo que países com maior disponibilidade de capital 

humano são tecnicamente mais eficientes. 

Analisou-se também a decomposição da PTF através de duas metodologias: o 

índice de Malmquist (1953) e a técnica proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000). 

Empregando-se o índice de produtividade total de Malmquist, a PTFM foi decomposta em VET 

e VT, permitindo a identificação da real contribuição do progresso tecnológico para o 

crescimento da PTFM. Encontrou-se que a taxa de variação acumulada da PTFM em termos da 

média do conjunto de países da América Latina, no período de 1961 a 2010, foi de 0,1494%. 

Esse desempenho pouco expressivo decorreu tanto da reduzida VT, que foi de -0,0299%, 

quanto da pequena magnitude da VET (0,1910%). 

Os melhores desempenhos da PTFM, em termos médios e desagregados por países 

ficaram por conta da Venezuela (0,1953%), Peru (0,1948%) e Chile (0,1713%). Já os que 

mostraram os piores desempenhos foram: Paraguai (0,1064%), República Dominicana 

(0,1223%) e Honduras (0,1227%). 

 De forma consistente com a explicação teórica, e a partir dos resultados obtidos, 

pôde-se confirmar que o modesto crescimento do produto real per capita apresentado pela 

América Latina, no período estudado, deveu-se, sobretudo, ao frustrante desempenho da PTFM, 

que mesmo apresentando uma variação positiva, foi de pequena expressão. A VET mostrou-se 

insuficiente para compensar as perdas de VT apresentadas pela maioria dos países.  

Servindo-se da técnica proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000), pode-se 

decompor a produtividade em outros termos além da variação de eficiência técnica e da variação 

tecnológica. Através desta, a produtividade total dos fatores foi decomposta em progresso 

técnico, eficiência técnica, ganhos de escala e ganhos alocativos. 

Ao decompor a mudança na produtividade total dos fatores em progresso técnico, 

eficiência técnica, ganhos de escala e ganhos alocativos, observam-se algumas variações de 

resultados dentro do conjunto de países analisados. Quanto ao progresso técnico e a eficiência 

técnica, constatou-se uma unanimidade entre eles, ou seja, todos apresentaram progresso 

técnico e eficiência técnica positivos, para o período de 1961 a 2010. No entanto, quase todos 

os países apresentaram ganhos de escala e ganhos alocativos negativos. Com relação à taxa de 
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crescimento da PTF, Nicarágua, Bolívia e Peru tiveram melhor desempenho, já El Salvador, 

República Dominicana e Paraguai, o pior. 

Brasil, México e Colômbia apontaram as taxas mais elevadas de progresso técnico, 

ao passo que Trinidad e Tobago, Jamaica e Costa Rica, as mais baixas. As maiores taxas de 

eficiência técnica firam vistas em Nicarágua, México e Jamaica, já El Salvador, Argentina e 

Trinidad e Tobago, as menores.  

Brasil, Trinidad e Tobago e Costa Rica demonstraram maiores ganhos de escala, 

enquanto México, Argentina e Colômbia, menores. Com relação aos ganhos alocativos, 

México, Argentina e Colômbia apontaram ganhos maiores, e Brasil, República Dominicana e 

Paraguai, menores. 

No período de 1961 a 2010, a taxa de crescimento econômico na América Latina 

foi de 4,45% e a mudança na PTF foi de 8,01%, resultado diferente da PTFM calculada através 

do índice de Malmquist. Essa diferença de magnitude é decorrente de um cálculo realizado 

através de uma metodologia completamente diferente. 

Todas as nações apresentam uma contribuição do capital superior à do trabalho. El 

Salvador, Brasil e Paraguai apresentaram as maiores taxas de crescimento econômico, enquanto 

Jamaica, Uruguai e Nicarágua apontaram o pior resultado.  

Para uma melhor visualização do comportamento desses componentes e facilitar a 

análise, desagregou-se esse período 5 subperíodos: 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-

2000 e 2001-2010. 

Em todos os subperíodos, considerando o progresso técnico, Brasil e México, 

mantiveram-se no topo, já Trinidad e Tobago e Jamaica ficaram sempre com os piores 

desempenhos. Com relação aos ganhos de escala, México apresentou os piores resultados. O 

contrário ocorreu com seus ganhos alocativos. 

Com base nesses resultados, pode-se dizer que a performance da produtividade total 

dos fatores foi a principal razão do baixo crescimento econômico da América Latina, no período 

de 1960 a 2010. Esse resultado é relevante para formulação de políticas destinadas a promover 

o crescimento econômico, já a fonte para a prosperidade econômica no longo prazo encontra-

se no aumento contínuo da PTF. 

Seria interessante uma análise que pudesse estender o período estudado, haja vista 

que novas políticas foram implementadas nesses países, o que pode resultar em consequências 

diferentes para a PTF. 
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CAPÍTULO 3 – PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES DO BRASIL: UM 

ESTUDO DO PERÍODO DE 1960 A 2010 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há concordância na literatura empírica de que a acumulação de capital físico não é 

capaz de sustentar o crescimento por períodos prolongados de tempo, em face dos rendimentos 

decrescentes, e que a fonte para a evolução e a prosperidade econômica, no longo prazo, reside 

na expansão da PTF, conforme Senhadji (1999) e Easterly e Levine (2001). 

A produtividade vem sendo estudada desde o início da sociedade capitalista. Adam 

Smith23, em seu livro A riqueza das nações, salienta que o aumento da produtividade é 

elementar para o crescimento da riqueza da sociedade. Partindo de Adam Smith até os anos 

correntes, tem-se uma acentuada transformação dos modos de produção, e, em decorrência 

disso, a aferição da produtividade tornou-se algo não trivial. 

Há basicamente duas espécies de indicadores de produtividade: o de produtividade 

parcial dos fatores (PPF) e o de produtividade total dos fatores (PTF). Os indicadores parciais 

denotam o rendimento de um fator de produção, tratando-se, assim, da razão entre a produção 

e a quantidade de um insumo empregado. Segundo Bonelli et al. (1994), dentre os indicadores 

de PPF mais utilizados estão a produtividade da mão de obra e a produtividade do capital. 

Apesar de serem bastante utilizados, os indicadores parciais podem levar a resultados 

distorcidos, pois não consideram outros fatores ou insumos envolvidos no processo produtivo. 

Considerando a produtividade da mão de obra, ou do trabalho, esta não distingue 

os ganhos de produtividade provenientes de novas tecnologias ou novos processos de produção 

dos ganhos decorrentes da substituição de trabalho por capital. Desta maneira, se uma empresa 

diminui a quantidade de horas trabalhadas e consegue aumentar a produção por conta de novas 

máquinas, ocorrerá um aumento da produtividade do trabalho (DE NEGRI; CAVALCANTE, 

2014). O ideal seria uma caracterização da produtividade de modo que possibilite precisar se 

ocorre aumento na produção, dadas uma mesma quantidade de capital e de trabalho. Os índices 

de produtividade total dos fatores (PTF) consideram a produção total em função dos principais 

insumos utilizados.  

                                                 
23 O livro Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, mais conhecido como A Riqueza 
das Nações, é uma obra de Adam Smith. Foi publicado pela primeira vez em Londres, em março de 1776 e 
traduzido por Baraúna (1983). 
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Xavier (2014) mensurou a eficiência econômica da produção do setor 

sucroenergético brasileiro, para avaliar a existência de potenciais melhorias na eficiência nas 

atividades produtivas desse setor. Para isso, utilizou-se da análise envoltória de dados (DEA). 

O modelo foi formulado considerando dados primários coletados com 67 agroindústrias 

brasileiras, responsáveis pelo processamento de 22,6% da cana produzida no Brasil, na safra 

2012/2013. Decompondo a medida de eficiência econômica, a eficiência técnica foi estimada 

em 72% enquanto eficiência alocativa foi de 74%.  

Pereira (1999) tratou a questão da evolução tecnológica e do crescimento da 

produtividade total dos fatores do setor agropecuário brasileiro, no período de 1970 a 1996. A 

metodologia utilizada foi baseada no índice de Malmquist e em análise envoltória de dados. Os 

maiores indicadores de PTF foram os apresentados pelas regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste. 

As regiões Norte e Nordeste parecem não ter participado ou se adequado ao processo de 

modernização, refletindo indicadores de PTF baixos ou até negativos. 

Bragagnolo (2012) também analisou o setor agropecuário brasileiro. Considerando 

o período de 1975 a 2005, por meio de um modelo de fronteira estocástica, decompôs a PTF 

brasileira para cada estado. Os resultados do estudo mostraram que o crescimento da PTF foi 

heterogêneo entre os estados e sugeriram que a expansão da agricultura nas regiões Norte e 

Centro-Oeste foi possível devido à influência do progresso técnico na PTF e que mesmo os 

estados tradicionais na agricultura apresentaram crescimento da PTF elevado. 

Gomes et al. (2003) estudaram a produtividade total dos fatores de 30 países, dentre 

eles o Brasil, no período de 1950 a 2000. Essa é decomposta, a partir de uma função de produção 

do tipo Cobb-Douglas, em produtividade total dos fatores descontada (PTFD) e evolução da 

fronteira tecnológica. Encontraram que existe evidência de que a economia brasileira se 

encontrava em uma trajetória de crescimento balanceado entre 1950 e 1966, com pequena 

elevação da produtividade total dos fatores relativa à fronteira e estabilidade da relação capital-

produto. Entre 1967 e 1976 houve aumento expressivo da PTFD e pequena elevação da relação 

capital-produto. Entre 1977 e 1991 houve queda significativa da PTFD e forte aprofundamento 

de capital. Para o período de 1992 a 2000 há evidência de trajetória de crescimento balanceado, 

com estabilidade da PTFD e da relação capital-produto. 

Barbosa Filho et al. (2010) investigaram a evolução da produtividade total dos 

fatores para a economia brasileira no período de 1992 a 2007, utilizando uma medida de capital 

humano baseada em dados microeconômicos. Os resultados mostraram que a PTF teve um 

crescimento de apenas 11,3% entre 1992 e 2007. 
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Este capítulo tem como objetivo analisar a evolução da produtividade total dos 

fatores da economia brasileira, no período de 1960 a 2010. Para isto, utiliza-se o modelo de 

fronteira estocástica demonstrado no capítulo 2.  

Para o cálculo da variação da PTF e de sua decomposição, utilizam-se duas 

metodologias: o índice de Malmquist (1953) e a técnica proposta por Bauer (1990) e 

Kumbhakar (2000). Empregando-se o índice de produtividade total de Malmquist, o 

crescimento da produtividade é decomposto em dois componentes: variação tecnológica e 

variação de eficiência técnica.  Este procedimento de decomposição permite identificar e 

quantificar os fatores determinantes do desempenho da PTF ao longo do tempo: o componente 

que explica uma aproximação da fronteira de produção (variação de eficiência técnica) e aquele 

relativo ao deslocamento da própria fronteira de produção (variação tecnológica). 

Servindo-se da técnica proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000), pode-se 

decompor a produtividade em outros termos além da variação de eficiência técnica e da variação 

tecnológica. Nesse caso, a produtividade total dos fatores é decomposta em progresso técnico, 

eficiência técnica, ganhos de escala e ganhos alocativos. 

Färe et al. (1994), constrói o índice de Malmquist (1953), para uma amostra de 

países da OCDE, calculando a função distância através de técnicas de programação não-

paramétrica, semelhantes ao método usado em Chavas e Cox (1990), que se baseia em técnicas 

de programação linear. Neste trabalho, entretanto, a função distância para cada país será 

calculada utilizando o modelo de fronteira de produção estocástica. 

Entre outras conclusões, a mais relevante é a de que a performance da produtividade 

total dos fatores foi a principal razão do baixo crescimento econômico do Brasil no período 

estudado. 

Este trabalho, além desta introdução, está organizado da seguinte forma: na próxima 

seção é feita uma demonstração da trajetória do crescimento econômico brasileiro, no período 

de 1950 a 2010. Na terceira seção, tem-se a decomposição da produtividade total dos fatores 

para o Brasil, através das duas metodologias utilizadas. Na quarta seção, mostram-se algumas 

estratégias para elevar a PTF. Na última seção, são apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2 TRAJETÓRIA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO 

 

Conforme Giambiagi e Porto (2011), na literatura de crescimento econômico, 

denominam-se “milagres” as experiências de crescimento econômico sustentado a taxas 

elevadas. Por outro lado, episódios de quedas da renda per capita durante vários anos chamam-

se de “desastres”. 

A trajetória do PIB per capita da economia brasileira no período de 1950 a 2010, 

mostrada no Gráfico 3.1, exemplifica as duas situações. O PIB per capita brasileiro cresceu em 

média 4,11% ao ano (a.a.) entre 1950 e 1980. A partir do início da década de 1980, houve um 

colapso do crescimento. Entre 1981 e 1990, o PIB per capita cresceu apenas 1,23% a.a.  Entre 

1991-2010, o crescimento médio foi de 4,45% a.a.   

 

Gráfico 3.1 – Evolução do PIB per capita do Brasil no período de 1950 a 2010 

 
Fonte: Elaborado com base em dados da Penn World Table 9.0. 

 

Existem, no entanto, variações dentro de cada período. Estas podem ser melhor 

visualizadas no gráfico 3.2, o qual descreve a trajetória da taxa de crescimento do PIB per 

capita entre 1950 a 2010 
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Gráfico 3.2 – Evolução da taxa de crescimento do PIB per capita do Brasil no período de 
1950 a 2010 

 
 

Fonte: Elaborado com base em dados da Penn World Table 9.0. 
 

Conforme o gráfico 3.2, ao longo da década de 1950 há constantes oscilações da 

taxa de crescimento do PIB per capita do Brasil. Em 1968 a economia brasileira iniciou uma 

fase de crescimento elevado, a qual se estendeu até 1973. Esse progresso, no entanto, implicou 

em um aumento da dependência externa em relação a poupança externa e bens de capital, já 

que tal crescimento foi liderado pelo setor industrial e, neste, pelos bens de consumo duráveis. 

Além disso, essa fase foi acompanhada de dependência estrutural da economia brasileira com 

relação à poupança externa e ao petróleo. 

No período 1974-84 ocorreram diversos choques, entre eles, dois fortes aumentos 

do preço do petróleo no mercado internacional (em 1973 e 1979) e o aumento dos juros norte-

americanos no período 1979-82. 

Em 1973, os países membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo), promoveram o “primeiro choque do petróleo”, o qual foi uma elevação brusca e 

significativa do preço do produto no mercado internacional. Com esse aumento, a capacidade 

de importação brasileira foi reduzida, impactando de forma negativa no crescimento do país. 

Para enfrentar o problema, o governo empenhou-se em promover um ajuste 

estrutural, pelo lado da oferta, no qual fez investimentos na indústria de insumos básicos e de 

bens de capitais, além de alocar recursos em infraestrutura, incluindo o projeto de substituição 
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de energias (Proálcool e energia nuclear). Esses investimentos provocaram enorme pressão 

fiscal, financeira e cambial, mostrando a debilidade financeira do Estado e do balanço de 

pagamentos, agravando a situação cambial e inflacionária do país (CANO, 1995). 

Em meados de 1979, com o segundo choque do petróleo, o Brasil viveu um período 

conturbado para a economia, expondo ao mundo a frágil situação financeira do país, colocando 

fim a um período de crescimento acelerado que vinha ocorrendo desde o fim dos anos 60. 

A combinação desses choques, segundo Giambiagi et al. (2005), atingiu 

gravemente os países importadores de petróleo, em especial aqueles que já estavam 

endividados, como era o caso do Brasil. O novo choque do petróleo deteriorou ainda mais os 

termos de troca para esses países. A elevação dos juros americanos contribuiu para aumentar 

seus déficits em conta corrente de duas formas: através da retração das importações dos países 

industrializados, dentre eles os Estados Unidos, grande comprador de produtos brasileiros; e 

através do aumento das despesas com a dívida externa, visto que grande parte dela fora 

contratada a taxas flutuantes, indexadas à prime rate. Ao mesmo tempo, os juros mais elevados 

dificultavam a obtenção de novos empréstimos pelos países endividados. 

O período de 1990-94 foi marcado por uma mudança do regime de crescimento da 

economia brasileira. Ao final dos anos 90, após uma década sem investimentos e de tentativas 

de estabilização, o modelo de crescimento brasileiro, baseado na substituição de importações, 

havia se esgotado. Dessa forma, a década de 1990 foi marcada pelo início do processo de 

privatização e de abertura econômica. Em ambos os casos, tais mudanças ocorreram de forma 

lenta, se comparadas com vários outros países da América Latina. 

A abertura comercial, que iniciou em 1990, segundo Lanzana (2005), foi uma das 

marcas do Plano Real, já que deu continuidade ao processo de exposição externa. Combinando 

um processo de redução significativa de alíquotas de importações, com apreciação cambial, a 

estratégia de estabilização foi extremamente dependente do setor externo. Não somente as 

importações desempenharam um papel importante no aumento da oferta, como também 

limitaram o aumento de preços, mesmo que as importações não fossem efetuadas. A simples 

possibilidade de ocorrerem importações tirou o espaço de manobra das empresas para elevação 

dos preços. 

Nos anos 2000, a combinação de inflação baixa, crescimento econômico razoável, 

contas públicas sob controle, taxa de câmbio sustentável e balança comercial em recuperação 

sugeria que o longo processo de consolidação da estabilização se concretizara (GIAMBIAGI et 

al., 2005). 
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3 DECOMPOSIÇÃO DA PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES 

 

A decomposição da PFT foi realizada por 2 métodos: pelo índice de Malmquist, no 

qual a variação do produto é decomposta em VT (variação tecnológica) e VET (variação de 

eficiência técnica); e pela forma proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000), pela qual 

pode-se decompor a produtividade em outros termos além da variação de eficiência técnica e 

da variação tecnológica, além disso não se faz necessário assumir a hipótese de retornos 

constantes de escala. 

 

3.1 Modelo Estimado 

 

Para essas decomposições, utilizou-se uma amostra de dezenove países que 

integram a América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela, no período de 1960 a 2010. As fontes 

da base de dados estão descritas no capítulo 2, na seção 4.1.  

Com base no teste estatístico da razão de verossimilhança, descrito nas seções 4.3 

e 4.4 do capítulo 2, adotou-se a função de produção translog, expressa por:  
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  (1) 

Nesta função, itY , itK  e itL  correspondem, respectivamente, ao Produto Interno 

Bruto, estoque de capital físico e trabalho de cada um dos países, no período t. Os parâmetros 

i  incorporam os efeitos fixos ao modelo, com a finalidade de captar heterogeneidades não 

observadas na amostra, através de dummies que representam os países. Como a amostra é 

composta por 19 países, tem-se 18 dummies. A função de produção também apresenta uma 

tendência determinística, representada por: 2
21 2

1
tt   . Os parâmetros   serão estimados 

econometricamente.  A variável itv  mostra os distúrbios aleatórios da função de produção. Tais 

distúrbios, por hipótese, seguem uma distribuição normal com média zero e variância constante 

e igual a 
2
v . A ineficiência técnica, itu , baseia-se no modelo proposto por Battese e Coelli 

(1995), sendo definido por:  
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ititit zu   ,                                                                                                                            (2) 

sendo que,  ttttttit zzzzzzz 654321 ,,,,,  refere-se a um vetor de variáveis que explicam a 

ineficiência técnica;   é um vetor de parâmetros desconhecidos associados a itz , que serão 

estimados e it  são variáveis aleatórias. Tem-se como hipótese que it  tem distribuição normal, 

com média zero e variância 
2
 ,  2,0~  Nit , e que, segundo Battese e Coelli (1995), os 

efeitos das ineficiências técnicas são independentes, mas não identicamente distribuídos e, 

consequentemente, as ineficiências mudam no tempo de forma particular para cada país. Além 

disso, esses efeitos apresentam distribuição normal truncada em zero com média igual a itz  e 

variância constante, 
2
u .  

As variáveis explicativas da ineficiência técnica foram escolhidas de forma a serem 

representativas do ambiente macroeconômico dos países analisados, no período em questão. 

O vetor itz é composto da seguinte forma: 

 tz1  – efeito tendência; 

 tz2  – gastos correntes do governo em relação ao produto interno bruto de cada país;  

 tz3  – variável DPPP (desvio do nível de preços locais em relação à paridade do poder de 

compra); 

 tz4  – corresponde ao logaritmo da unidade mais a taxa de inflação,  , ou seja,  1ln ; 

 tz5  – representa o grau de abertura econômica, sendo medido pelo valor da soma de 

importações e exportações em relação ao produto interno bruto de cada país; 

 tz6  – refere-se ao estoque de capital humano em cada país; 

É feita uma estimação simultânea dos parâmetros das equações (1) e (2). A 

estimação é realizada pelo método da máxima verossimilhança, que permite calcular as 

magnitudes das eficiências técnicas referentes a cada um dos países da amostra. Como a 

estimação é simultânea, não ocorre a possibilidade de endogeneidade.  
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3.2 Decomposição da Produtividade Total dos Fatores 

 

O crescimento da renda per capita de uma economia depende da acumulação de 

capital físico (máquinas, equipamentos e construção) e capital humano (educação), do aumento 

da taxa de participação na força de trabalho e da elevação da PTF (GIAMBIAGI; PORTO, 

2011). Sendo assim, a PTF pode ser considerada uma medida de eficiência agregada da 

economia. 

Conforme Coelli, Rao e Battese (1998), o índice de produtividade total decompõe-

se nos componentes: VET (variação de eficiência técnica), variação de escala e VT (variação 

tecnológica). Isso ocorre para o caso de um único produto e um único insumo. No caso de 

retornos constantes de escala, esta decomposição somente se dá em termos de variação de 

eficiência técnica e variação tecnológica. 

Färe et al. (1994), constrói o índice de Malmquist (1953), para uma amostra de 

países da OCDE, calculando a função distância através de técnicas de programação não-

paramétrica, semelhantes ao método usado em Chavas e Cox (1990), que se baseia em técnicas 

de programação linear. Neste capítulo, as funções distâncias serão calculadas utilizando o 

modelo de fronteira de produção estocástica. 

 

3.3 Índice de Produtividade Total dos Fatores de Malmquist 

 

Este procedimento de decomposição permite identificar e quantificar os fatores 

determinantes do desempenho da PTF ao longo do tempo: o componente que explica uma 

aproximação da fronteira de produção (variação de eficiência técnica) e aquele relativo ao 

deslocamento da própria fronteira de produção (variação tecnológica). 

De acordo com Caves, Christensen e Diewert (1982), pode-se definir o índice de 

produtividade de Malmquist como: 

𝑀 =
,

( , )
                                                                                                                      (3) 

Nesse caso, em (3), tem-se como base a tecnologia do período 𝑡 e o índice de 

produtividade é definido como sendo a razão da máxima contração possível do produto no 

tempo 𝑡 + 1, dados 𝑥  e a tecnologia no tempo 𝑡 pela máxima contração possível do produto 

em 𝑡, dados 𝑥  e a tecnologia do período 𝑡.  

Escolhendo-se a tecnologia no período 𝑡 + 1 como referência tem-se:  
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𝑀 =
,

( , )
                                                                                                                (4) 

Segundo Moorsteen (1961), a escolha do ano base não é neutra aos resultados 

obtidos. Para evitar a escolha arbitrária de um ponto de partida, Färe et al. (1994) definem o 

índice de produtividade total de Malmquist como sendo a média geométrica dos índices 

definidos em (3) e (4). Então, tem-se: 

𝑀 (𝑥 , 𝑦 , 𝑥 , 𝑦 ) =
,

( , )

,

( , )
                                                 (5) 

 

O índice de produtividade total de Malmquist orientado pelo produto, aqui denotado 

por PTFM, para uma dada tecnologia de referência no período de tempo 𝑡, também pode ser 

descrito como:  

𝑃𝑇𝐹𝑀 =
,

( , )

,

( , )

,

( , )
                                                      (6) 

O primeiro termo de (6) mede a variação da eficiência técnica relativa, ou seja, a 

distância do produto observado em relação ao produto potencial máximo entre os períodos 𝑡 e 

𝑡 + 1. Este termo quantifica a VET e é conhecido na literatura como efeito cathing-up ou efeito 

aproximação da unidade produtiva na direção da fronteira de produção. O segundo quantifica 

o deslocamento da fronteira de produção devido ao progresso técnico entre os períodos 𝑡 e 𝑡 +

1, avaliado em 𝑥  e 𝑥 . Este termo representa a VT. Assim sendo, tem-se que: 

𝑉𝐸𝑇 =
,

( , )
                                                                                                                 (7) 

 

𝑉𝑇 =
,

( , )

,

( , )
                                                                                       (8) 

Melhorias na produtividade estariam associadas a índices de Malmquist que 

excedem a unidade, enquanto que um índice menor do que um reflete uma redução da 

produtividade. A mesma leitura pode ser feita com cada componente.  

Caves, Christensen e Diewert (1982) demonstraram que sob certas condições o 

índice de produtividade de Malmquist, descrito em (16), é equivalente ao índice de Tornqvist, 

cujo cálculo depende de informações sobre participações na renda, receita ou custo. Mostram 

ainda que este último índice é exato24 no caso da tecnologia translog 

                                                 
24 O termo “exato” foi dado por Diewert (1976) para classificar um índice de quantidade que mantém uma 
correspondência exata com a tecnologia especificada, mas que pode ser calculado sem a necessidade de se estimar 
os parâmetros da forma funcional relativa àquela tecnologia. No caso do índice de Tornqvist, há uma 
correspondência exata com a função translog. Além disso, Diewert (1976) denomina flexível uma forma funcional 
que seja uma aproximação de segunda ordem para uma função homogênea linear duas vezes diferenciável. 
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Há uma diversidade de métodos que podem ser utilizados para calcular funções 

distâncias, as quais são utilizadas no cálculo do índice de produtividade total dos fatores de 

Malmquist. Nesse caso, será feito através dos cálculos das distâncias 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ), 

𝐷 (𝑥 , 𝑦 ), 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ) e 𝐷 (𝑥 , 𝑦 ). 

A primeira função distância é medida considerando a tecnologia e os fatores de 

produção no período 𝑡; a segunda é medida com a tecnologia no período 𝑡 e os fatores de 

produção em 𝑡 + 1; a terceira é medida com a tecnologia no período 𝑡 + 1 e os fatores de 

produção em 𝑡; já a última é mensurada com a tecnologia no período 𝑡 + 1 e os fatores de 

produção em 𝑡 + 1. 

Tais funções distâncias foram calculadas a partir de estimações de modelos de 

fronteira estocástica descritos no capítulo 2.  

As estimativas da variação de eficiência técnica, variação tecnológica e do índice 

de produtividade total dos fatores de Malmquist relativas a todos os países da amostra, no 

período compreendido entre os anos de 1961 e 2010, encontram-se na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – PTFM, VET e VT da América Latina no período de 1961 a 2010 – Variação 
média anual (em %) 

País PTFM VET VT 

ARG 0,1668 0,2127 -0,0326 
BOL 0,1601 0,2018 -0,0296 
BRA 0,1287 0,1719 -0,0311 
CHL 0,1713 0,2206 -0,0350 
COL 0,1439 0,1927 -0,0346 
CRI 0,1321 0,1680 -0,0265 
DOM 0,1223 0,1660 -0,0332 
ECU 0,1511 0,1893 -0,0267 
SLV 0,1296 0,1553 -0,0186 
GTM 0,1426 0,1802 -0,0275 
HND 0,1227 0,1583 -0,0263 
JAM 0,1611 0,1987 -0,0272 
MEX 0,1553 0,2088 -0,0372 
NIC 0,1648 0,2008 -0,0244 
PRY 0,1064 0,1425 -0,0276 
PER 0,1948 0,2450 -0,0335 
TTO 0,1295 0,1671 -0,0279 
URY 0,1549 0,2037 -0,0355 
VEM 0,1953 0,2449 -0,0328 

AL* 0,1494 0,1910 -0,0299 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
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Com base na Tabela 3.1, considerando a VET o Brasil assume a décima terceira 

posição dentre os países estudados, ficando à frente apenas da Costa Rica, Trinidad & Tobago, 

República Dominicana, Honduras, El Salvador e Paraguai. Já com relação a VT, apresenta um 

desempenho um pouco superior, assumindo a décima primeira posição, ficando à frente da 

Argentina, Venezuela, República Dominicana, Peru, Colômbia, Chile, Uruguai e México. 

Considerando a PTFM, fica na décima sexta posição, apresentando um desempenho superior 

apenas aos exibidos por Honduras, República Dominicana e Paraguai. 

O gráfico 3.3 mostra a trajetória da VET, VT e PTFM do Brasil, em porcentagem, 

no período estudado.  

 

Gráfico 3.3 – VET, VT e PTFM do Brasil no período de 1961 a 2010 (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerado o gráfico 3.3, tem-se que apesar do aumento da VET a partir da década 

de 1980, o que acabou ocasionando um aumento da PTFM também nesse período, a VT 

manteve taxas muito baixas. 

No gráfico 3.4, tem-se a trajetória da PTFM e da taxa de crescimento da economia 

brasileira. Nas últimas décadas, a trajetória de crescimento econômico do Brasil está associada 

com a evolução da PTF. Dessa forma, a fonte para o processo de crescimento econômico 

sustentado reside no continuado aumento da PTF. 
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Gráfico 3.4 – PTFM e taxa de crescimento do Brasil no período de 1961 a 2010 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Brasil vem apresentando VET maiores, mas precisa aumentar sua VT, pois o 

modesto crescimento do produto real apresentado pelo Brasil, no período estudado (1960 a 

2010), deveu-se, sobretudo, ao frustrante desempenho da PTFM, a qual apresentou uma 

variação positiva, mas de pequena expressão. A VET mostrou-se insuficiente para compensar 

as perdas de VT apresentadas pelo país, principalmente nos anos 1980. 

 

3.4 Decomposição da Produtividade Total dos Fatores de Bauer (1990) e Kumbhakar 

(2000) 

 

Para efetuar a decomposição da produtividade proposta por Bauer (1990) e 

Kumbhakar (2000), estima-se simultaneamente os modelos descritos em (1) e (2). A partir dos 

parâmetros estimados, é possível compor a produtividade total dos fatores. 

Os componentes da produtividade, conforme mostrado por Pires e Garcia (2004), 

podem ser identificados a partir de manipulações algébricas da parte determinística da fronteira 

de produção: 

𝑦 = 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝛽). exp(−𝑢)                                                                                                             (8) 

Onde x representa os fatores de produção: capital (K) e trabalho (L). 

O progresso técnico, fator que desloca a fronteira, pode ser descrito como: 
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𝑃𝑇 =
( , , )

                                                                                                                         (9) 

Já as variações na ineficiência técnica podem ser escritas como: −�̇�. A 

produtividade pode ser avaliada conforme: 

𝑔 =
̇
−

̇
                                                                                                                           (10) 

Onde x representa os fatores de produção capital (K) e trabalho (L). Para cálculo da variação da 

PTF, esses fatores são ponderados pelas suas respectivas participações na renda (𝑠  e 𝑠 ). Dessa 

forma, tem-se que: 

𝑔 =
̇
− 𝑠

̇
− 𝑠

̇
                                                                                                             (11) 

Os termos 𝑠  e 𝑠  representam os pesos do capital e do trabalho na renda. Considerando a 

expressão relativa à fronteira de produção descrita em (8) e derivando-a em relação ao tempo, 

obtém-se: 

̇
=

( , , , )
+ 𝜀

̇
+ 𝜀

̇
−                                                                                           (12) 

Sendo 𝜀  e 𝜀  as elasticidades da produção com relação ao capital e ao trabalho, 

respectivamente. Substituindo esse resultado em (11), tem-se: 

𝑔 =
( , , , )

− + (𝜀 − 𝑠 )
̇
+ (𝜀 − 𝑠 )

̇
                                                            (13) 

Sabe-se que 
( , , , )

 é o progresso técnico e o segundo termo é a variação da ineficiência 

técnica.  

Denotando os retornos de escala (RTS) como a soma das elasticidades, ou seja, 

𝑅𝑇𝑆 = 𝜀 + 𝜀  e considerando 𝑔  como a taxa de crescimento de K e 𝑔 , a taxa de crescimento 

de L, além disso, sabendo-se que 𝜆 =  e 𝜆 =  e substituindo essas informações em 

(13), após algumas manipulações algébricas, tem-se: 

 𝑔 = 𝑃𝑇 − �̇� + (𝑅𝑇𝑆 − 1) ∙ [𝜆 ∙ 𝑔 + 𝜆 ∙ 𝑔 ] + [(𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 + (𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 ]     (14) 

Dessa forma, a taxa de variação da produtividade total de fatores, 𝑔 , pode ser 

decomposta em quatro elementos: 

(1) progresso técnico, medido por 
( , , , )

; 

(2) mudança na eficiência técnica, dada por −�̇�; 

(3) mudança de escala de produção, dada por (𝑅𝑇𝑆 − 1) ∙ [𝜆 ∙ 𝑔 + 𝜆 ∙ 𝑔 ]; e 

(4) mudança na eficiência alocativa, medida por [(𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 + (𝜆 − 𝑠 ) ∙ 𝑔 ]. 

Nesse sentido, pode-se então analisar o impacto de cada um dos componentes na 

variação da PTF. Caso não haja mudança na tecnologia, se 𝑃𝑇 = 0, ela em nada contribui para 
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ganhos de produtividade. Da mesma maneira, se a ineficiência técnica não varia no tempo, 

também não tem qualquer impacto sobre a taxa de variação da produtividade. 

A tabela 3.2 mostra os resultados da decomposição da PTF obtidos a partir da 

estimação do modelo e dos devidos cálculos. Esta revela a participação na taxa de crescimento 

de cada uma das fontes de crescimento: capital, trabalho, produtividade (e seus componentes).  

 

Tabela 3.2 – Decomposição da PTF brasileira para o período 1961-2010 

    Produtividade  

Ano 
Crescimento 
econômico 

Acumulação 
de capital 

Expansão do 
trabalho 

Mudança 
na PTF 

Progresso 
Técnico 

Eficiência 
técnica 

Ganhos 
de escala 

Ganhos 
alocativos 

Choques 
aleatórios 

1961 0,0972 1,1012 0,0237 -0,5341 0,0206 0,0044 0,8115 -1,3707 -0,4935 

1962 0,0738 0,5240 0,0241 -0,2362 0,0223 0,0041 0,4317 -0,6943 -0,2382 

1963 0,0155 0,2909 0,0246 -0,1098 0,0248 0,0163 0,2365 -0,3875 -0,1902 

1964 0,0363 0,2370 0,0250 -0,0847 0,0275 0,0125 0,1948 -0,3196 -0,1410 

1965 0,0223 0,2059 0,0255 -0,0575 0,0304 0,0220 0,1702 -0,2801 -0,1516 

1966 0,0759 0,1764 0,0260 -0,0696 0,0334 -0,0065 0,1426 -0,2391 -0,0568 

1967 0,0679 0,1310 0,0264 -0,0452 0,0367 -0,0047 0,0916 -0,1687 -0,0444 

1968 0,0913 0,1412 0,0269 -0,0546 0,0398 -0,0130 0,1061 -0,1875 -0,0223 

1969 0,0484 0,1846 0,0274 -0,0418 0,0428 0,0144 0,1652 -0,2642 -0,1218 

1970 0,1344 0,1476 0,0279 -0,0638 0,0460 -0,0263 0,1211 -0,2046 0,0227 

1971 0,1222 0,1487 0,0568 -0,0738 0,0496 -0,0158 0,0476 -0,1552 -0,0095 

1972 0,1208 0,1518 0,0536 -0,0622 0,0531 -0,0090 0,0585 -0,1648 -0,0225 

1973 0,1362 0,1620 0,1204 -0,1209 0,0576 -0,0099 -0,1029 -0,0657 -0,0252 

1974 0,0884 0,1567 0,0232 -0,0220 0,0606 0,0006 0,1317 -0,2150 -0,0695 

1975 0,0429 0,1461 0,0249 -0,0109 0,0638 0,0052 0,1187 -0,1986 -0,1172 

1976 0,0881 0,1331 0,0267 -0,0079 0,0670 0,0008 0,1013 -0,1770 -0,0638 

1977 0,0239 0,1097 0,0967 -0,0514 0,0713 0,0048 -0,1070 -0,0205 -0,1311 

1978 0,0415 0,1007 0,0318 0,0169 0,0747 0,0101 0,0416 -0,1095 -0,1079 

1979 0,0696 0,0923 -0,0189 0,0722 0,0774 0,0156 0,1644 -0,1852 -0,0760 

1980 -0,0030 0,0978 -0,0122 0,1226 0,0802 0,0709 0,1631 -0,1916 -0,2112 

1981 0,0413 0,0682 0,0415 0,0605 0,0839 0,0384 -0,0157 -0,0461 -0,1290 

1982 0,0258 0,0532 0,0536 0,0705 0,0879 0,0488 -0,0669 0,0006 -0,1514 

1983 -0,0121 0,0320 0,0117 0,1674 0,0914 0,0986 0,0118 -0,0344 -0,2231 

1984 0,0342 0,0293 0,0376 0,1027 0,0952 0,0504 -0,0569 0,0139 -0,1354 

1985 0,0501 0,0338 0,0759 0,0491 0,0996 0,0261 -0,1435 0,0669 -0,1087 

1986 0,1495 0,0493 0,0281 0,0272 0,1033 -0,0321 -0,0102 -0,0337 0,0448 

1987 0,0322 0,0434 0,0353 0,1271 0,1070 0,0674 -0,0345 -0,0128 -0,1736 

1988 0,0045 0,0351 0,0337 0,1629 0,1108 0,0945 -0,0402 -0,0022 -0,2272 

1989 0,0277 0,0228 0,0199 0,1666 0,1144 0,0780 -0,0214 -0,0045 -0,1815 

1990 -0,0175 0,0149 0,0250 0,2139 0,1182 0,1221 -0,0420 0,0156 -0,2713 

1991 0,0634 0,0196 0,0022 0,1661 0,1215 0,0550 0,0166 -0,0271 -0,1245 

1992 0,0295 0,0138 0,0003 0,2132 0,1249 0,0947 0,0149 -0,0214 -0,1978 

        (Continua) 
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(Continuação)        

    Produtividade  

Ano 
Crescimento 
econômico 

Acumulação 
de capital 

Expansão do 
trabalho 

Mudança 
na PTF 

Progresso 
Técnico 

Eficiência 
técnica 

Ganhos 
de escala 

Ganhos 
alocativos 

Choques 
aleatórios 

1993 0,0796 0,0169 0,0080 0,1683 0,1284 0,0536 0,0004 -0,0141 -0,1136 

1994 0,1303 0,0251 0,0098 0,1264 0,1319 0,0133 0,0060 -0,0248 -0,0310 

1995 0,1663 0,0362 0,0104 0,0905 0,1353 -0,0204 0,0178 -0,0421 0,0291 

1996 0,2030 0,0380 -0,0207 0,1086 0,1382 -0,0267 0,0986 -0,1015 0,0772 

1997 -0,0330 0,0430 0,0165 0,2658 0,1417 0,1557 0,0147 -0,0463 -0,3583 

1998 -0,0391 0,0367 -0,0045 0,2997 0,1448 0,1689 0,0610 -0,0751 -0,3710 

1999 -0,0345 0,0234 0,0543 0,2525 0,1490 0,1519 -0,1020 0,0536 -0,3647 

2000 0,0141 0,0291 0,0311 0,2383 0,1528 0,1206 -0,0384 0,0033 -0,2844 

2001 -0,0058 0,0249 0,0080 0,2848 0,1562 0,1460 0,0120 -0,0294 -0,3235 

2002 0,0110 0,0149 0,0399 0,2529 0,1602 0,1264 -0,0759 0,0422 -0,2966 

2003 -0,0047 0,0129 0,0182 0,2922 0,1638 0,1466 -0,0272 0,0090 -0,3279 

2004 0,0528 0,0194 0,0513 0,2211 0,1679 0,0962 -0,0943 0,0513 -0,2390 

2005 0,0336 0,0164 0,0308 0,2630 0,1717 0,1194 -0,0509 0,0228 -0,2767 

2006 0,0915 0,0221 0,0262 0,2262 0,1755 0,0787 -0,0343 0,0064 -0,1830 

2007 0,1137 0,0323 0,0158 0,2205 0,1790 0,0681 -0,0008 -0,0259 -0,1549 

2008 0,1123 0,0422 0,0160 0,2240 0,1825 0,0734 0,0098 -0,0416 -0,1699 

2009 0,0373 0,0242 0,0044 0,3068 0,1859 0,1363 0,0169 -0,0323 -0,2980 

2010 0,1598 0,0382 0,0408 0,1815 0,1897 0,0364 -0,0487 0,0040 -0,1007 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No período de 1961 a 2010, a média da taxa de crescimento econômico brasileira 

foi de 5,82%. na América Latina foi de 4,45% e a mudança na PTF foi de 8,01%. Em quase 

todo o período apresentou a contribuição do capital superior a do trabalho, exceto nos anos 

1982, 1984, 1985, 1990, 1999, 2000, 2002-2006 e 2010. Com relação aos ganhos alocativos, 

no geral, foram negativos. 

O gráfico 3.5 possibilita uma melhor visualização da tabela 3.2. Ele mostra a 

evolução do crescimento econômico, bem como dos componentes da produtividade 

(crescimento da PTF, progresso técnico, mudança na eficiência técnica, mudança de escala de 

produção e mudança na eficiência alocativa) do Brasil, no período de 1961 a 2010. 
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Gráfico 3.5 – Evolução do crescimento econômico e da PTF brasileira no período de 1961 a 

2010 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme mostrado no capítulo 1, através do teste de raiz unitária com quebra 

estrutural e do proposto por Bai e Perron (1998), houve uma quebra estrutural na série de 

abertura econômica brasileira em 1993. Diante disso, no gráfico 3.6, mostra-se o 

comportamento da PTF brasileira antes e após a data da quebra. 

 

Gráfico 3.6 – Decomposição da PTF brasileira para os subperíodos 1961-1993 e 1994-2010 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Segundo o gráfico 3.6, houve um pequeno aumento na média do crescimento 

econômico de um subperíodo para outro. Com relação a mudança da PTF, progresso técnico, 

eficiência técnica e ganhos alocativos, houve uma expansão, já nos ganhos de escala ocorreu 

uma queda significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 
4 ESTRATÉGIAS PARA ELEVAR A PTF 

 

A trajetória de crescimento econômico do Brasil nas últimas décadas está 

positivamente associada com a evolução da PTF, ratificando o que foi descrito por Giambiagi 

Porto (2011): o crescimento da renda per capita de uma economia depende da elevação da PTF. 

Dessa forma, a fonte para o processo de crescimento econômico sustentado reside 

na implementação de políticas que impulsionem o aumento da PTF, que é uma mediada de 

eficiência agregada da economia.  

Em um estudo do setor manufatureiro da América Latina, realizado por Busso et al. 

(2012), foi estimado que a realocação de capital e trabalho de empresas improdutivas para 

empresas mais produtivas dentro de setores da indústria manufatureira brasileira poderia 

aumentar a produção em mais de 40%. Isso indica que as empresas improdutivas causam uma 

redução na produção potencial da economia. Esse estudo é feito com base em 10 países da 

América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, México, 

Uruguai e Venezuela). Um dos resultados dessa análise é que o Brasil é o país onde a má 

alocação de fatores produtivos entre as empresas de alta e baixa produtividade é menos grave, 

ainda que se tenha que o valor absoluto da perda de produção devido à má alocação no país é 

alto. 

Nesse sentido, Ferraz e Monteiro (2009) analisaram especificamente a indústria 

manufatureira brasileira e encontraram resultados semelhantes. De acordo com os autores, a 

produtividade na indústria manufatureira do Brasil poderia crescer em quase 50% com a 

eliminação da ineficiência na alocação dos fatores de produção entre as firmas.  

Vale ressaltar que tanto a análise de Busso et al. (2012) quanto a de Ferraz e 

Monteiro (2009) foram feitas considerando firmas com pelo menos 30 empregados, em 

decorrência da disponibilidade de dados. Sendo assim, firmas muito pequenas e improdutivas 

não são consideradas, isso implica que o impacto das empresas de baixa produção sobre o 

produto potencial provavelmente é ainda maior. 

De Vries (2009) examinou a produtividade do setor varejista no Brasil. Ele estimou 

que a realocação de capital e mão-de-obra pode resultar em ganhos de produtividade de mais 

de 250% nesse setor.  

A tributação alta e distorcida, incluindo a tributação relacionada à regulação do 

mercado de trabalho e à inflexibilidade do mercado de trabalho, resultam em empresas 

pequenas e informais. Isso evita que as empresas cresçam, faça melhorias tecnológicas e 

obtenham ganhos de produtividade (MENDES, 2015). Dessa forma, isso indica que uma 
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regulação excessiva pode cooperar para uma alocação ineficiente e, por conseguinte, reduzir a 

PTF. Uma das formas que se pode perceber essa má alocação ocorrendo é a verificação do 

aumento da informalidade. 

Loayza e Servén (2010) mostraram que uma regulação excessiva além de tornar as 

recessões mais longas, eleva o impacto de choques adversos no produto. Isso ocorre, pois a 

regulação cria barreiras à entrada de firmas mais produtivas no mercado e torna mais difícil a 

saída de firmas menos produtivas. Os autores construíram um índice geral de regulação, o qual 

apresenta como principais componentes: o mercado do produto, o trabalho e a regulamentação 

fiscal.  

A figura 3.1 permite uma avaliação comparativa do nível de regulação na América 

Latina. Esse índice varia de 0 a 1. Pode-se perceber que o Brasil está na categoria dos países 

que apresentam os índices de regulação mais elevados, dentre os analisados. 

 

Figura 3.1 – Índice geral de regulação na América Latina 

 
Fonte: Loayza e Servén (2010, p. 7). 

 

A maioria dos estudos revela um efeito negativo de uma regulação excessiva sobre 

a produtividade total dos fatores (TFP) ou o crescimento do produto per capita. Assim, a 

comprovação entre países é consistente com a indicação microeconométrica, que mostra uma 

associação positiva e significativa entre competição e crescimento da produtividade. 

Então, barreiras regulatórias à alocação eficiente de recursos entre as firmas e 

setores e à entrada e saída de firmas do mercado podem explicar grande parte da diferença de 

PTF entre o Brasil e os países que apresentam uma PTF mais elevada. Nesse sentido, políticas 
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que reduzam a regulação excessiva do ambiente de negócios podem contribuir para elevar a 

PTF no Brasil. 

Além disso, Alves, Lopes e Jardim (2008), avaliaram a hipótese de que os 

investimentos em máquinas e equipamentos, quando são realizados incorporando uma 

estratégia de inovação tecnológica, apresentam impactos positivos e significantes sobre o 

incremento da produtividade das firmas. Nesse estudo, encontraram que a decisão de investir 

impacta positivamente a inovação tecnológica e a produtividade das firmas industriais 

brasileiras.  

Crepon, Duget e Mairesse (1998) estudaram aos vínculos entre produtividade, 

inovação tecnológica e investimento e encontraram que os resultados da inovação são os 

principais responsáveis pelo incremento na produtividade das firmas. 

Nesse sentido, De Negri e Almeida (2010) escreveram a taxa de crescimento do 

PIB como sendo uma combinação linear da PTF e da taxa de formação bruta de capital fixo 

modificada por uma função e de um termo aproximadamente constante.  

Assim, uma outra proposta para elevar a PTF brasileira, além de políticas que 

reduzam a regulação excessiva do ambiente de negócios, seria uma ênfase às atividades de 

CT&I nas políticas de desenvolvimento. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a PTF do Brasil. Para isso, a 

decomposição da PTF foi realizada através do índice de Malmquist (1953) e da técnica proposta 

por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000). 

 Empregando-se o índice de Malmquist (1953), a PTFM foi decomposta em VET e 

VT, permitindo a identificação da real contribuição do progresso tecnológico para o 

crescimento da PTFM. Encontrou-se que a taxa de variação acumulada da PTFM em termos da 

média, no período de 1961 a 2010, foi de 0,1287%. Esse desempenho pouco expressivo 

decorreu tanto da reduzida VT, a qual foi de -0,0311%, quanto da pequena magnitude da VET 

(0,1719%).  

Apesar do aumento da VET a partir da década de 1980, o que acabou ocasionando 

um aumento da PTFM também nesse período, a VT manteve taxas muito baixas. O Brasil vem 

apresentando VET maiores, mas precisa aumentar sua VT, pois o modesto crescimento do 

produto real apresentado pelo Brasil, no período estudado, deveu-se, sobretudo, ao frustrante 

desempenho da PTFM, a qual apresentou uma variação positiva, mas de pequena expressão. A 

VET mostrou-se insuficiente para compensar as perdas de VT apresentadas pelo país, 

principalmente nos anos 1980. 

Empregando da técnica proposta por Bauer (1990) e Kumbhakar (2000), pode-se 

decompor a produtividade em outros termos além da variação de eficiência técnica e da variação 

tecnológica. Através desta, a produtividade total dos fatores foi decomposta em progresso 

técnico, eficiência técnica, ganhos de escala e ganhos alocativos. 

No período de 1961 a 2010, a média da taxa de crescimento econômico brasileira 

foi de 5,82% (na América Latina foi de 4,45%) e a mudança na PTF foi de 8,01%. Em quase 

todo o período apresentou a contribuição do capital superior a do trabalho, exceto nos anos 

1982, 1984, 1985, 1990, 1999, 2000, 2002-2006 e 2010. Com relação aos ganhos alocativos, 

no geral, foram negativos. 

Em virtude da quebra estrutural na série de abertura econômica brasileira em 1993, 

conforme mostrado no capítulo 1, através do teste de raiz unitária com quebra estrutural e do 

proposto por Bai e Perron (1998), verifica-se a decomposição da PTF brasileira antes e após a 

data da quebra. 

Encontrou-se que houve um pequeno aumento na média do crescimento econômico 

de um subperíodo para outro. Com relação a mudança da PTF, progresso técnico, eficiência 
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técnica e ganhos alocativos, houve uma expansão, já nos ganhos de escala ocorreu uma queda 

significativa. 

Além desses resultados, esse trabalho fornece um indicativo de como impulsionar 

a PTF e, por conseguinte, o crescimento econômico brasileiro. Tais políticas precisam ter como 

alvo a melhoria da alocação de recursos entre as firmas e a redução de barreiras à entrada e 

saída de firmas do mercado. Nesse sentido, é imprescindível viabilizar o processo de abertura 

e fechamento de empresas e refrear o grau e a complexidade da tributação no Brasil. Uma outra 

proposta seria uma ênfase às atividades de CT&I nas políticas de desenvolvimento. 
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APÊNDICE 

 

Tabela A1 – Decomposição da PTF para o período 1961-1970 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação  Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques  

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico  técnica de escala Alocativos aleatórios 

ARG 0,0401 0,2889 0,0125 -0,1016 0,0145 0,0044 -0,4447 0,3242 -0,1597 

BOL 0,0322 0,2974 0,0141 -0,1440 0,0035 0,0040 -0,0246 -0,1270 -0,1353 

BRA 0,0663 0,3140 0,0258 -0,1297 0,0324 0,0023 0,2472 -0,4116 -0,1437 

CHL 0,0532 0,2708 0,0148 -0,1066 0,0023 0,0015 -0,0744 -0,0360 -0,1258 

COL 0,0502 0,3176 0,0299 -0,1391 0,0127 0,0029 -0,1707 0,0160 -0,1582 

CRI 0,0591 0,3190 0,0344 -0,1392 -0,0133 0,0019 0,0020 -0,1298 -0,1552 

DOM 0,0296 0,3475 0,0394 -0,1583 -0,0023 0,0080 -0,0173 -0,1467 -0,1990 

ECU 0,0468 0,2907 0,0235 -0,1174 -0,0031 0,0052 -0,0370 -0,0826 -0,1500 

SLV 0,0595 0,2898 0,0350 -0,1320 -0,0022 0,0017 -0,0202 -0,1112 -0,1333 

GTM 0,0518 0,3105 0,0235 -0,1378 -0,0028 0,0021 -0,0265 -0,1106 -0,1445 

HND 0,0445 0,3333 0,0259 -0,1591 -0,0051 0,0039 -0,0092 -0,1487 -0,1557 

JAM 0,0456 0,2921 0,0061 -0,1247 -0,0142 0,0012 -0,0057 -0,1061 -0,1279 

MEX 0,0654 0,3293 0,0296 -0,1227 0,0158 0,0025 -0,9966 0,8555 -0,1708 

NIC 0,0723 0,3734 0,0285 -0,1783 -0,0091 -0,0006 -0,0048 -0,1638 -0,1514 

PRY 0,0441 0,2952 0,0185 -0,1582 -0,0018 -0,0008 -0,0057 -0,1500 -0,1113 

PER 0,0572 0,2828 0,0205 -0,1085 0,0047 0,0021 -0,1114 -0,0039 -0,1376 

TTO 0,0573 0,2510 0,0116 -0,1083 -0,0232 -0,0006 0,0094 -0,0939 -0,0971 

URY 0,0207 0,2551 0,0091 -0,1121 -0,0061 0,0021 -0,0175 -0,0906 -0,1314 

VEN 0,0676 0,3142 0,0277 -0,1188 0,0012 0,0012 -0,1017 -0,0195 -0,1555 

AL* 0,0507 0,3038 0,0227 -0,1314 0,0002 0,0024 -0,0952 -0,0387 -0,1444 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 

Tabela A2 – Decomposição da PTF para o período 1971-1980 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação  Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques  

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico  técnica de escala alocativos Aleatórios 

ARG 0,0270 0,0762 0,0119 0,0501 0,0452 0,0367 -0,0774 0,0456 -0,1112 

BOL 0,0388 0,0699 0,0206 0,0268 0,0355 0,0205 -0,0091 -0,0201 -0,0785 

BRA 0,0730 0,1299 0,0403 -0,0137 0,0655 0,0073 0,0617 -0,1483 -0,0834 

CHL 0,0261 0,0336 0,0158 0,0392 0,0353 0,0176 -0,0105 -0,0031 -0,0625 

COL 0,0736 0,0888 0,0361 -0,0015 0,0464 0,0006 -0,0572 0,0087 -0,0498 

CRI 0,0555 0,1145 0,0374 0,0069 0,0199 0,0171 0,0012 -0,0313 -0,1034 

DOM 0,0581 0,1423 0,0386 0,0030 0,0296 0,0260 -0,0126 -0,0400 -0,1259 

ECU 0,0898 0,1093 0,0363 -0,0112 0,0299 -0,0027 -0,0196 -0,0188 -0,0447 

SLV 0,0344 0,0969 0,0165 0,0159 0,0301 0,0247 -0,0076 -0,0312 -0,0949 

GTM 0,0558 0,0999 0,0419 0,0119 0,0303 0,0159 -0,0156 -0,0187 -0,0978 

        (Continua) 
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(Continuação)         

        Produtividade  

País Crescimento Acumulação  Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques  

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico  Técnica de escala alocativos Aleatórios 

HND 0,0555 0,0898 0,0252 0,0048 0,0269 0,0093 -0,0035 -0,0279 -0,0643 

JAM -0,0223 0,0459 0,0140 0,0566 0,0159 0,0508 0,0004 -0,0105 -0,1387 

MEX 0,0730 0,0936 0,0565 -0,0154 0,0505 -0,0001 -0,2510 0,1853 -0,0618 

NIC 0,0244 0,0690 0,0252 0,0320 0,0233 0,0280 -0,0012 -0,0180 -0,1018 

PRY 0,0783 0,1512 0,0296 -0,0317 0,0282 0,0009 -0,0031 -0,0578 -0,0708 

PER 0,0398 0,0460 0,0311 0,0305 0,0395 0,0142 -0,0227 -0,0006 -0,0679 

TTO 0,0499 0,1251 0,0211 -0,0114 0,0080 0,0091 0,0101 -0,0385 -0,0850 

URY 0,0282 0,0842 0,0047 0,0064 0,0248 0,0138 -0,0031 -0,0291 -0,0670 

VEN 0,0469 0,0967 0,0415 0,0111 0,0342 0,0160 -0,0402 0,0012 -0,1024 

AL* 0,0477 0,0928 0,0287 0,0111 0,0326 0,0161 -0,0243 -0,0133 -0,0848 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 

Tabela A3 – Decomposição da PTF para o período 1981-1990 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação  Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques  

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico  Técnica de escala alocativos aleatórios 

ARG 0,0505 0,0147 0,0186 0,1060 0,0799 0,0377 -0,0113 -0,0002 -0,0888 

BOL 0,0153 0,0121 0,0293 0,1469 0,0717 0,0732 -0,0065 0,0084 -0,1730 

BRA 0,0336 0,0382 0,0362 0,1148 0,1012 0,0592 -0,0420 -0,0037 -0,1556 

CHL 0,0265 0,0279 0,0334 0,1243 0,0715 0,0634 -0,0126 0,0020 -0,1591 

COL 0,0185 0,0504 0,0304 0,1245 0,0840 0,0708 -0,0322 0,0019 -0,1869 

CRI 0,0253 0,0423 0,0355 0,1204 0,0561 0,0663 0,0010 -0,0030 -0,1729 

DOM 0,0428 0,0506 0,0347 0,1054 0,0655 0,0537 -0,0074 -0,0064 -0,1480 

ECU 0,0100 0,0320 0,0393 0,1304 0,0665 0,0727 -0,0113 0,0025 -0,1917 

SLV 0,0127 0,0149 0,0187 0,1289 0,0639 0,0652 -0,0021 0,0020 -0,1498 

GTM 0,0236 0,0234 0,0285 0,1245 0,0668 0,0624 -0,0068 0,0022 -0,1529 

HND 0,0364 0,0325 0,0238 0,1003 0,0625 0,0449 -0,0027 -0,0044 -0,1201 

JAM 0,0225 0,0247 0,0311 0,1173 0,0529 0,0602 0,0017 0,0025 -0,1507 

MEX 0,0071 0,0379 0,0332 0,1270 0,0880 0,0722 -0,0857 0,0524 -0,1910 

NIC -0,0222 0,0431 0,0319 0,1632 0,0588 0,1089 0,0001 -0,0046 -0,2604 

PRY 0,0397 0,0748 0,0519 0,1153 0,0634 0,0667 -0,0045 -0,0104 -0,2023 

PER 0,0128 0,0223 0,0368 0,1384 0,0772 0,0753 -0,0167 0,0025 -0,1847 

TTO -0,0514 0,0284 -0,0055 0,1189 0,0395 0,0915 0,0005 -0,0125 -0,1933 

URY 0,0027 0,0163 0,0328 0,1443 0,0597 0,0800 -0,0023 0,0069 -0,1906 

VEN -0,0074 0,0102 0,0323 0,1473 0,0716 0,0838 -0,0103 0,0021 -0,1973 

AL* 0,0157 0,0314 0,0302 0,1262 0,0685 0,0689 -0,0132 0,0021 -0,1721 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
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Tabela A4 – Decomposição da PTF para o período 1991-2000 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação  Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques  

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico  técnica de escala alocativos aleatórios 

ARG 0,1051 0,0263 0,0127 0,1255 0,1156 0,0239 -0,0136 -0,0004 -0,0592 

BOL 0,0566 0,0334 0,0300 0,1742 0,1101 0,0734 -0,0071 -0,0021 -0,1810 

BRA 0,0580 0,0282 0,0107 0,1929 0,1368 0,0767 0,0090 -0,0295 -0,1739 

CHL 0,0549 0,0749 0,0198 0,1475 0,1082 0,0726 -0,0139 -0,0195 -0,1873 

COL 0,0196 0,0452 0,0321 0,1966 0,1214 0,1043 -0,0283 -0,0008 -0,2543 

CRI 0,0473 0,0481 0,0368 0,1701 0,0939 0,0807 0,0008 -0,0053 -0,2077 

DOM 0,0664 0,0619 0,0363 0,1507 0,1026 0,0676 -0,0078 -0,0116 -0,1825 

ECU 0,0244 0,0171 0,0269 0,1920 0,1053 0,0907 -0,0075 0,0036 -0,2116 

SLV 0,0950 0,0416 0,0265 0,1270 0,1015 0,0365 -0,0032 -0,0077 -0,1001 

GTM 0,0542 0,0414 0,0349 0,1679 0,1046 0,0747 -0,0086 -0,0029 -0,1900 

HND 0,0388 0,0661 0,0671 0,2044 0,1016 0,1088 -0,0061 0,0002 -0,2989 

JAM 0,0205 0,0352 0,0022 0,1472 0,0880 0,0732 0,0008 -0,0149 -0,1641 

MEX 0,0330 0,0384 0,0307 0,1832 0,1259 0,0899 -0,0617 0,0291 -0,2193 

NIC 0,0362 0,0221 0,0386 0,1930 0,0972 0,0870 0,0004 0,0085 -0,2175 

PRY 0,0203 0,0384 0,0342 0,1979 0,1018 0,1017 -0,0038 -0,0019 -0,2503 

PER 0,0563 0,0319 0,0381 0,1690 0,1160 0,0713 -0,0199 0,0015 -0,1826 

TTO 0,0259 -0,0012 0,0343 0,1815 0,0761 0,0805 0,0093 0,0156 -0,1887 

URY 0,0283 0,0354 -0,0036 0,1434 0,0953 0,0670 -0,0005 -0,0183 -0,1470 

VEN 0,0265 0,0156 0,0233 0,1890 0,1101 0,0873 -0,0098 0,0013 -0,2014 

AL* 0,0456 0,0368 0,0280 0,1712 0,1059 0,0773 -0,0090 -0,0029 -0,1904 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 

Tabela A5 – Decomposição da PTF para o período 2001-2010 (médias) 

        Produtividade   

País Crescimento Acumulação  Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques  

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico  técnica de escala Alocativos aleatórios 

ARG 0,0409 0,0277 0,0296 0,2480 0,1522 0,1132 -0,0173 -0,0002 -0,2644 

BOL 0,0676 0,0257 0,0288 0,2398 0,1471 0,0968 -0,0060 0,0019 -0,2267 

BRA 0,0601 0,0248 0,0251 0,2473 0,1732 0,1027 -0,0293 0,0006 -0,2370 

CHL 0,0692 0,0638 0,0283 0,2094 0,1424 0,0935 -0,0125 -0,0140 -0,2323 

COL 0,0578 0,0406 0,0292 0,2357 0,1584 0,1036 -0,0224 -0,0040 -0,2477 

CRI 0,0383 0,0591 0,0294 0,2322 0,1305 0,1157 0,0010 -0,0149 -0,2824 

DOM 0,0596 0,0470 0,0212 0,2164 0,1381 0,0947 -0,0041 -0,0123 -0,2249 

ECU 0,0826 0,0376 0,0274 0,2079 0,1428 0,0787 -0,0085 -0,0052 -0,1902 

SLV 0,1222 0,0315 0,0103 0,1593 0,1361 0,0352 -0,0006 -0,0113 -0,0790 

GTM 0,0487 0,0404 0,0201 0,2288 0,1417 0,1028 -0,0056 -0,0102 -0,2406 

HND 0,0407 0,0425 0,0261 0,2397 0,1380 0,1128 -0,0022 -0,0088 -0,2676 

JAM 0,0340 0,0212 0,0132 0,2189 0,1229 0,0980 0,0021 -0,0041 -0,2193 

MEX 0,0357 0,0314 0,0229 0,2560 0,1619 0,1187 -0,0446 0,0200 -0,2746 

        (Continua) 
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(Continuação)         

    Produtividade  

País Crescimento Acumulação  Expansão do Mudança Progresso Eficiência Ganhos Ganhos Choques  

 Econômico de capital trabalho na PTF Técnico  técnica de escala Alocativos aleatórios 

NIC 0,0262 0,0245 0,0323 0,2676 0,1366 0,1270 -0,0003 0,0044 -0,2982 

PRY 0,0823 0,0118 0,0212 0,2174 0,1393 0,0744 -0,0016 0,0054 -0,1681 

PER 0,0829 0,0437 0,0242 0,2114 0,1532 0,0819 -0,0154 -0,0083 -0,1965 

TTO 0,0945 0,0216 0,0215 0,1758 0,1144 0,0539 0,0076 -0,0001 -0,1243 

URY 0,0439 0,0258 0,0145 0,2203 0,1281 0,0964 0,0016 -0,0058 -0,2167 

VEN 0,1058 0,0322 0,0384 0,1979 0,1480 0,0655 -0,0174 0,0018 -0,1627 

AL* 0,0628 0,0344 0,0244 0,2226 0,1424 0,0929 -0,0092 -0,0034 -0,2186 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * América Latina. 
 


