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I) INTRODUÇÃO 

Dentro do atual contexto econômico brasileiro, não existem dúvidas da 

importância de se discutir o tema produtividade industrial. Dentre os vários benefícios 

que um aumento da produtividade industrial pode gerar, há de se destacar a 

manutenção de preços baixos, a redução das taxas de juros e aumento do investimento 

e consumo. Além disso, o aumento da produtividade industrial ao reduzir o custo da 

produção e aumentar a sua escala, torna os produtos nacionais com preços mais 

competitivos no comércio internacional. Os atuais resultados da balança comercial 

brasileira reforçam a importância de se manter a produtividade em níveis positivos e 

de se buscar cada vez mais o seu crescimento.  

A produtividade da indústria brasileira vem crescendo desde o início da 

década de 90. Apesar do aumento, a produtividade média do setor industrial brasileiro 

é apenas uma fração da produtividade média dos países mais avançados, significando 

que ainda há espaço para o crescimento. Diversos estudos sobre o crescimento da 

produtividade surgiram no Brasil principalmente na década de 90. Os trabalhos além 

de estimarem a evolução da produtividade, seja a produtividade da mão-de-obra ou a 

produtividade total dos fatores, buscam também explicar os fatores que geraram tal 

crescimento e também a diferença de produtividade entre os diversos setores da 

indústria. 

Diversos fatores levam ao aumento da produtividade industrial como por 

exemplo a redução do emprego, a utilização de insumos e de maquinária de melhor 

qualidade, o aperfeiçoamento das técnicas produtivas e o aumento da competição. 

Com exceção da redução do emprego, pode-se inferir que esses fatores que geraram 

um aumento da produtividade são resultados da abertura da economia no início dos 

anos 90.  

O objetivo principal desse trabalho é calcular e analisar a evolução da 

produtividade total dos fatores para a indústria brasileira e seus setores de atividade 

no período de 1989 a 2001, destacando o comportamento da indústria após a reforma 

implementada no início da década de 90. Como o crescimento da produtividade 

industrial coincidiu com a mudança de orientação da política comercial brasileira, 
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podemos investigar se a liberalização do comércio influenciou positivamente a 

produtividade no período de 1989/99.   

O trabalho encontra-se dividido em sete capítulos, incluindo esta introdução. 

No capítulo II será feito um breve histórico da política comercial brasileira. O capítulo 

III resume as principais literaturas sobre produtividade, além de incluir um debate 

sobre o tema. No capítulo IV, será feita uma discussão teórica e uma discussão 

empírica sobre o impacto da abertura comercial sobre a produtividade da indústria. 

Uma resenha das principais contribuições sobre o assunto faz parte dessa discussão. 

No capítulo V será feita uma descrição dos dados utilizados, assim como a análise da 

evolução da produtividade total dos fatores e das tarifas a partir desses dados. No 

capítulo VI será feita uma análise de regressão para verificar a existência de uma 

relação positiva entre a abertura comercial e a produtividade nos setores da indústria 

de transformação. Finalmente, no capítulo VII serão apresentadas as conclusões do 

trabalho. 
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II) POLÍTICA COMERCIAL 

Durante várias décadas o modelo de substituição de importações constituiu a 

principal estratégia de desenvolvimento dos países da América Latina. Os argumentos 

a favor dessa estratégia foram formulados por Prebisch e Singer (1950) e consistiam 

em: (i) diminuir a transferência de excedente dos países em desenvolvimento para os 

países desenvolvidos; (ii) dar maior independência e auto-suficiência aos países em 

desenvolvimento e (iii) proteger a indústria nascente. Em particular, Prebisch era um 

crítico da liberalização comercial, o qual ele considerava ser incompatível com o 

desenvolvimento completo dos países da América Latina. Ele argumentava que o 

desenvolvimento requeria industrialização, que por sua vez, só era possível através da 

substituição de importações. No Brasil, a estratégia de manter a economia 

relativamente fechada durante alguns anos esteve mais associada ao terceiro 

argumento de Prebisch e Singer, ou seja, ao argumento de que a indústria local só se 

desenvolveria mediante um alto grau de proteção à concorrência internacional.  

O modelo de substituição de importações foi particularmente importante, entre 

o início da década de 30 e fim da década de 70.  Durante esse período, mas 

precisamente na década de 50, o governo lançou um plano de médio prazo de 

desenvolvimento da economia brasileira conhecido como o Plano de Metas, que foi 

responsável pelo estabelecimento de um parque industrial bastante sofisticado e 

integrado. Os setores de bens de consumo duráveis e não-duráveis foram protegidos 

por elevadas tarifas como estratégia do plano de desenvolver essas indústrias em 

território nacional. Além disso, foram criadas as indústrias de base, as quais foram e 

continuam sendo essenciais ao processo de industrialização brasileira. 

A partir da década de 70, foram intensificados os mecanismos de proteção da 

indústria nacional devido às dificuldades propagadas pelos choques do petróleo e pela 

crise da dívida externa. A estrutura de tarifas já existente foi elevada e, além disso, 

foram impostas diversas restrições quantitativas sobre as importações e criadas uma 

série de isenções fiscais para reduzir o custo de investimento em alguns setores 

considerados prioritários.  A combinação dessas restrições quantitativas e isenções 

fiscais acabou desestruturando a tarifa como instrumento de proteção, levando assim à 

presença de tarifas com parcelas redundantes. Todas essas medidas tornaram a 
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economia brasileira durante todo esse período extremamente fechada em relação ao 

comércio exterior.  

Após várias décadas em que a política comercial de substituição de 

importações foi empregada como importante instrumento para garantir a estratégia de 

industrialização introduziu-se no fim da década de 80 uma ampla reforma na política 

comercial brasileira. O modelo de substituição de importações deixou de ser relevante 

como fonte de crescimento da produção industrial e passou a ser alvo de críticas que 

se referiam às ineficiências produtivas e alocativas geradas por ele. As críticas mais 

comuns eram: (i) mercados não contestáveis - a falta de concorrência devida à 

proteção do mercado torna a produção menos eficiente. (ii) subutilização da 

capacidade instalada - a proteção torna viável a operação de plantas industrias 

subótimas e conseqüentemente com excessiva capacidade ociosa, perdendo-se assim 

os benefícios das economias de escala. (iii) ineficiência dinâmica - ao desestimular a 

concorrência, a proteção compromete o investimento em tecnologia. Em economias 

abertas o fluxo de comércio estimula o progresso tecnológico através do aumento do 

fluxo de idéias. (iv) choques externos e vulnerabilidade - economias mais abertas são 

mais resistentes a choques externos e conseqüentemente são menos vulneráveis. (v) 

baixo nível de investimento - países que adotam a política de substituição recebem 

menor fluxo de investimento direto, pois o retorno social de investimentos 

direcionados às atividades protegidas por esse regime é muito pequeno quando 

comparado ao potencial retorno de tais investimentos em regimes de economias mais 

abertas. 

Foi no ano de 1988 que foram dados os primeiros passos para tornar a 

economia brasileira mais aberta ao mercado exterior. As medidas da nova política 

comercial foram adotadas em duas fases distintas. Numa primeira fase, que 

corresponde aos dois últimos anos da década de 80, eliminaram-se as parcelas 

redundantes das tarifas e na segunda fase, com a posse de um novo governo em 1990, 

o processo de abertura foi bastante aprofundado. Diversas medidas foram adotadas 

para aumentar a exposição da economia brasileira à concorrência internacional como: 

(i) a implementação de um programa de desgravação tarifária gradual com redução 

generalizada de alíquotas e de sua dispersão, (ii) a extinção das barreiras não-tarifárias 
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remanescentes dos períodos anteriores, (iii) a eliminação de alguns regimes 

aduaneiros especiais e (iv) o estabelecimento do regime de câmbio com taxas 

flutuantes.  

Os efeitos da reforma não tardaram. Silva (2000) mostra que no período 

1985/99 a tarifa nominal média que era de 53,97% passou para 27,52% em 1989/93, 

para 14,14% em 1994/97 e para 16,25% em 1998/99. Além disso, verificou-se uma 

significativa redução do grau de dispersão das alíquotas de importação entre os 

produtos de diferentes setores. O desvio padrão caiu de 10% em 1989/93 para 

aproximadamente 4% em 1998/99. Silva (2000) também analisou a evolução do grau 

de abertura (importações/valor adicionado). O grau de abertura médio passou de 

3,63% no período de 1985/88 para 6,53% em 1989/93, 10,6% em 1994/97 e 

finalmente para 12,16% em 1998/00. Green (2001) também identificou essa tendência 

e chegou a números bem próximos para a evolução da penetração de importações que 

saltou de 5,5% em 1990 para 10,7% no final da década de 90. 

Vale ressaltar, que essa tendência de aumento das importações na década de 

90 deveu-se também à política cambial adotada. A partir de 1994, teve início um 

processo de apreciação da moeda nacional como parte do esforço de estabilização 

contemplado no Plano Real. Enquanto as importações cresciam a taxas significativas, 

as exportações tiveram apenas um modesto crescimento na década de 90. Como 

conseqüência, já em 1995 houve uma reversão da balança comercial brasileira, que 

estivera positivo desde o início dos anos 80. 

Com a nova política comercial, a economia brasileira entrou numa fase de 

significativa exposição à concorrência internacional. Nesse sentido, o processo de 

desenvolvimento do país passou a depender de sua capacidade de competir interna e 

externamente com os bens produzidos nos demais países inseridos no comércio 

internacional. 
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III) PRODUTIVIDADE 

III.I) DEBATE 

Carvalho (1997) resume de forma interessante como o tema produtividade foi 

abordado pelos pesquisadores ao longo do tempo. Entre as décadas de 60 e 80, a 

produtividade era um tópico tratado de forma subsidiária em artigos cujo objetivo 

central era analisar outros assuntos. Somente a partir dos anos 90, com o iminente 

aumento da produtividade, o tema passou a ser o centro dos estudos. 

Na década de 60, um estudo clássico sobre a industrialização brasileira feito 

por Candal (1969) abordou os desníveis setoriais da produtividade na economia 

comparando o Brasil com um grupo de 11 países.  A conclusão foi de que o Brasil 

juntamente com a Iugoslávia destacaram-se por terem um patamar de produtividade 

muito acima do verificado nos setores primário e terciário da economia. 

Na década de 70, ganharam espaço as discussões sobre a evolução dos salários 

industriais. O trabalho de Bacha e Mata (1976) é bem representativo desse contexto e 

trata de forma secundária a produtividade. A conclusão do trabalho é que os aumentos 

relativos de salário têm pouca relação com a produtividade e que foram os 

trabalhadores não ligados à produção que se apropriaram da maior parte dos ganhos 

de produtividade no período 1949/69. 

Nos anos 80, ganharam peso os estudos sobre mercado de trabalho. Nesse 

contexto surgiram trabalhos sobre a absorção de mão-de-obra na indústria de 

transformação, que também tratam da produtividade. A pesquisa mais importante da 

época foi feita por Calabi e Luque (1985) cuja conclusão é que a produtividade tende 

a crescer mais nas fases de expansão do que nas de retração, e que esse crescimento 

tem um impacto estabilizador sobre os custos salariais unitários e os preços 

industriais. Esse foi o primeiro trabalho a utilizar os dados da PIA do IBGE. 

Finalmente na década de 90, o interesse pelo tema cresce de forma 

significativa. A imprensa passa a divulgar os índices de produtividade divulgados pelo 

IBGE e o indicador passa a ser peça chave na política econômica do governo pós 

Plano Real. A partir de 1992, surgem textos específicos sobre o tema e inicia-se o 
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debate sobre as causas do aumento da produtividade nos anos 90. De um lado. 

Considera e Silva (1993) desqualificam o aumento recente da produtividade e de 

outro Feijó e Carvalho (1993), Amadeo e Villela (1994) entre outros, aceitam as taxas 

divulgadas pelo IBGE e procuram explicá-las dentro do novo contexto econômico. A 

partir de 1996, praticamente todos os estudiosos sobre o tema passam a concordar 

com a elevação da produtividade. No entanto, a maioria acredita que os índices estão 

superestimados devido à ineficiência das pesquisas do IBGE. 

 

III.II) LITERATURA  

Bonelli (1990) analisou a produtividade da mão-de-obra entre 1991 e 1998 em 

42 setores da economia brasileira, incluindo os setores primário, secundário e 

terciário. O autor verificou os seguintes fatos: a produtividade da mão-de-obra na 

economia brasileira aumentou em média 2,53% no período 1991/98. Os setores que 

mais contribuíram para esse aumento da produtividade foram os setores industriais 

(secundário) que no agregado cresceram 4,1% entre 1991 e 1998. O resultado do setor 

primário foi uma grata surpresa para o autor ao apresentar uma taxa de crescimento da 

produtividade de 4,0%. Ao comparar a produtividade entre os setores, verificaram-se 

grandes diferenças e que estas não diminuíram no período analisado. 

Bonelli e Fonseca (1992) escolheram o método da contabilidade do 

crescimento para calcular a produtividade total dos fatores para o agregado da 

economia brasileira e para a indústria de transformação entre os anos de 1970 e 1997 

e para o setor agropecuário entre 1975 e 1996. Os resultados para o agregado da 

economia brasileira e para a indústria de transformação são muito semelhantes. Nos 

dois casos observou-se um aumento significativo da PTF na década de 70, período do 

chamado milagre econômico. Como resultado da recessão do nível de atividade 

econômica, a década de 80 foi marcada pela desaceleração da produtividade que se 

manteve estável no agregado da economia, mas que apresentou taxas negativas de 

crescimento na indústria. A partir de 1990 a economia brasileira ingressou num novo 

padrão de eficiência e a produtividade da indústria e do agregado da economia  passou 

a crescer a taxas elevadas. Os resultados para o setor agropecuário diferem 
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substancialmente dos resultados da indústria, principalmente pelo fato da PTF 

agrícola ser mais instável no tempo do que a da indústria ou da economia como um 

todo. A razão para isso está nas quebras de safra. No entanto, a produtividade total 

dos fatores do setor agropecuário aumentou na maior parte do período analisado, 

principalmente a partir de 1988. Outro fato importante referente ao setor agropecuário 

é que o desempenho agrícola não é uniforme nas diversas culturas. A explicação para 

tal fato está na forte presença da cultura de exportação, que cresceu a taxas maiores do 

que a dos produtos destinados ao mercado interno. 

O trabalho de Rossi e Ferreira (1999), avaliou a evolução da produtividade do 

trabalho e a produtividade total dos fatores (PTF) da indústria de transformação no 

período 1985/97. Os autores trabalharam com duas séries de produtividade do 

trabalho: a produtividade-homem (produção/pessoal ocupado) e a produtividade-hora 

(produção/horas trabalhadas).  No período de 1985/89 a evolução da produtividade do 

trabalho da indústria de transformação sob os dois conceitos manteve-se praticamente 

inalterada. A produtividade-hora cresceu a uma taxa média de 0,74% e a 

produtividade-homem cresceu 1,10%. Setorialmente, a indústria de bebidas 

apresentou o melhor resultado, +4,65% no conceito produtividade-homem e +5,14% 

no conceito produtividade-hora, enquanto que a indústria têxtil obteve os piores 

resultados, -3,57% no conceito produtividade-homem e -3,47% no conceito 

produtividade-hora. A partir de 1990, a produtividade do trabalho passou a crescer a 

altas taxas. No período de 1990/93 a produtividade-hora e a produtividade-homem da 

indústria de transformação subiram 6,21% e 6,25% respectivamente. O aumento da 

produtividade do período foi verificado quase na totalidade dos setores com exceção à 

indústria farmacêutica que sob o conceito produtividade-homem caiu 0,84% . No 

período subseqüente, 1994/97 a produtividade-hora cresceu a taxa média de 7,97% e a 

produtividade-homem 7,65%. Nesse período houve destaque para a indústria de 

materiais plásticos no conceito produtividade-homem (+13,54%) e para material de 

transportes (11,61%) sob o conceito produtividade-hora. Em relação a PTF, uma 

medida multifator que além da mão-de-obra considera o estoque de capital físico e 

humano para a sua medição, os autores utilizaram o método da contabilidade do 

crescimento para obter uma expressão para medir o seu crescimento. A estimação foi 

feita com e sem a variável estoque de capital humano, porém os resultados das duas 
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estimações são qualitativamente iguais. A PTF da indústria de transformação sem 

inclusão da variável estoque de capital humano apresentou uma taxa de crescimento 

média anual negativa de -2,49% para o período 1985/90, enquanto que no período 

1991/97 ela cresceu a uma taxa de 2,15%. Setorialmente, somente perfumaria e a 

indústria farmacêutica tiveram crescimento positivo da produtividade no período 

1985/90 e todos os setores obtiveram ganhos de produtividade no período 1991/97.  

Gomes, Pessoa e Veloso (2003) analisaram a evolução da PTF para a 

economia brasileira de 1950 a 2000 e fizeram uma análise comparativa com uma 

amostra de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Além disso, calcularam a 

PTF descontada da evolução da fronteira tecnológica, a qual chamaram de PTFD 

(produtividade total dos fatores descontada). A motivação para o uso da PTFD é 

justificada pelo fato do modelo neoclássico do crescimento supor que todos os países 

têm acesso à mesma fronteira tecnológica, e deste modo, diferenças na PTF refletem 

diferenças no nível da PTF que independe do progresso tecnológico. A metodologia 

utilizada pelos autores considerou duas decomposições de crescimento: a 

decomposição logarítmica do crescimento e a decomposição teórica do crescimento. 

A primeira decomposição corresponde à tradicional contabilidade (ou decomposição) 

do crescimento com uma única diferença: ela separa a taxa de crescimento da PTF em 

fatores específicos ao país, que é a parcela correspondente a PTFD, e progresso 

tecnológico. Já a decomposição teórica do crescimento difere da usual por descontar 

da contribuição da acumulação de capital para o crescimento econômico, a parcela 

que é induzida pelo progresso técnico. A vantagem da decomposição teórica é que 

esta permite avaliar até que ponto a trajetória de uma economia reflete uma dinâmica 

de transição ou uma trajetória de crescimento balanceado1. Os principais resultados do 

trabalho de Gomes, Pessoa e Veloso (2003) são: entre 1950 e 1966 houve trajetória de 

crescimento balanceado com pequena elevação da PTF relativa à fronteira tecnológica 

e estabilidade da relação capital-produto. Entre 1967 e 1976 houve um aumento 

expressivo da PTFD e pequena elevação da relação capital-produto.  Entre 1977 e 

1991 a PTF caiu em relação à fronteira e houve um forte aprofundamento de capital. 

Finalmente entre 1992 e 2000 os autores encontraram evidências de crescimento 
                                                
1 Essa avaliação depende do valor da importância relativa da fronteira tecnológica ou da relação 
capital-trabalho. O modelo neoclássico prevê que a da importância relativa da fronteira deve ser de 
100% ou a relação capital-produto deve ser nula em crescimento balanceado. 
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balanceado, ou seja, a PTFD e a relação capital-produto mantiveram-se estáveis. 

Comparando com outros países, a elevação da PTFD no período 1967/1976 somente 

foi verificada no Brasil enquanto que a queda no período 1977/91 foi verificada 

também em outros países, apesar da intensidade e duração da queda só encontrarem 

semelhanças em países da América Latina. 
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IV) LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E PRODUTIVIDADE 

IV.I) DISCUSSÃO TEÓRICA 

Na literatura teórica existe uma gama de modelos que buscam explicar a 

transmissão da abertura comercial sobre a produtividade e conseqüentemente sobre o 

crescimento econômico. Diversos estudiosos basearam-se em argumentos estáticos e 

dinâmicos para explicar tal relação.  

Srenivasan e Bhagwati (2000), uns dos únicos autores a defenderem 

argumentos de cunho estático, basearam-se num antigo debate sobre a promoção de 

exportações ou a substituição de importações. Os argumentos estáticos utilizados 

pelos autores foram: (i) alocação eficiente de recursos, (ii) redução de atividades de 

rent-seeking2 e (iii) maior retorno social do investimento direto estrangeiro. 

Lee (1993) e Romer (1996) discutiram em seus trabalhos o impacto da 

liberalização sobre a produtividade levando em consideração o efeito positivo da 

maior disponibilidade de insumos para as economias domésticas. Lee (1993), com um 

modelo neoclássico de crescimento, mostrou que se a produção doméstica depender 

de insumos importados, a política comercial protecionista pode exercer um impacto 

negativo sobre a taxa de crescimento do produto de curto prazo. Romer (1996), 

utilizando um modelo de inspiração schumpeterina3, chegou às mesmas conclusões de 

Lee (1993) de que uma política protecionista diminui a quantidade de insumos 

importados necessários ao processo produtivo.  

Edwards (1992), (1998) analisou a conexão entre abertura e produtividade 

através de um argumento de cunho dinâmico, a imitação de tecnologia estrangeira. O 

autor postula que a evolução da produtividade de uma economia em desenvolvimento 

depende de inovações domésticas e da imitação de novas tecnologias do resto do 

                                                
2 Rent seeking: atividades que desviam recursos de uso produtivo em atividades não produtivas. 
(Krueger 1974). Alguns exemplos são o “lobbying” para mudar políticas ou mesmo eliminá-las, e a 
procura por receitas ou rendas que algumas políticas econômicas governamentais podem gerar. 
3 Romer, construindo um modelo de inspiração schumpeteriana, tem como objetivo mostrar que os 
custos de bem-estar associados às restrições comerciais são subestimados quando é feita a hipótese que 
o número de bens permanece constante com a vigência de restrições comerciais. 
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mundo. No entanto, o estudo de Edwards sofre de problemas metodológicos que 

comprometem a sua conclusão.  

Os autores Rodríguez e Rodrik (1999), Young (1991) e Chuang (1998) 

discutiram os efeitos da liberalização comercial sobre o produto através de modelos 

de crescimento endógeno sustentados por um processo de learning by doing. 

Rodríguez e Rodrik (1999), sob a hipótese de learning by doing de aprendizado 

ilimitado4, concluíram que o fechamento da economia ao comércio exterior não 

exerce necessariamente uma pressão negativa sobre o crescimento do produto. Young 

(1991) chegou à mesma conclusão, porém, utilizou o modelo sob a hipótese de 

learning by doing de aprendizado limitado5. Chuang (1998) foi a única dos três 

autores a encontrar aspectos positivos da liberalização comercial através do modelo 

de crescimento endógeno sustentado por um processo de lerning by doing. A autora 

concluiu que sob certas condições abrir a economia doméstica significa aumentar a 

taxa de crescimento do produto através da transmissão de conhecimento via comércio. 

 

IV.II) DISCUSSÃO EMPÍRICA 

Na literatura empírica, a análise do impacto da abertura comercial sobre a 

produtividade foi abordada de diferentes maneiras. Antes de citar as principais 

contribuições sobre o tema, é importante comentar sobre os problemas metodológicos 

que surgem devido à dificuldade de obtenção de dados que condizem com a realidade. 

Rossi e Ferreira (1999) enfatizam que os índices de abertura comercial são muito 

ruins. Por exemplo, medidas de abertura baseadas no fluxo de comércio (importação e 

exportação) como proporção do PIB são imperfeitas como proxies do grau de abertura 

da economia, pois podem ser afetadas por outros fatores como tamanho do país ou 

fluxo internacional de capitais. Já as tarifas apresentam dificuldades para agregação 

                                                
4 Se um setor está sob um processo de learning by doing de aprendizado ilimitado, à medida que o 
tempo passa, a produtividade do setor aumenta simplesmente porque as firmas estão mais experientes. 
Independentemente do estágio do processo de aprendizagem em que o setor se encontre, incrementos 
na produtividade serão sempre da mesma magnitude, isto é, o aprendizado é ilimitado. 
5 Sob a hipótese de learning by doing de aprendizado limitado, a partir de um certo estágio no processo 
de aprendizado, o acúmulo de experiência, não gera mais ganhos de produtividade. 
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dos dados. Este trabalho ao tratar os dados de maneira mais desagregada possível, vai 

tentar minimizar esta última dificuldade. 

Na literatura empírica internacional, trabalhos como os de Edwards (1997), 

Lee (1996), Harisson (1995) e Nehru e Dareshwar (1994) concluíram em consenso 

que a abertura comercial exerce uma influência positiva sobre o crescimento da 

produtividade. Porém, como o objetivo deste trabalho é investigar a relação entre a 

política comercial brasileira adotada no final dos anos 80 e início dos anos 90 e a sua 

produtividade industrial, será dada uma maior atenção aos resultados da literatura 

empírica brasileira. 

Silva (2000) analisou o impacto do processo de abertura da economia 

brasileira sobre a produtividade da mão-de-obra de 1985/00 para a indústria de 

transformação em 15 setores. As estimações foram obtidas utilizando como base de 

informação dados mensais da PIM-PF (produção física) e da PIM-DG (pessoal 

ocupado na produção) ambas do IBGE, do autor Kume (tarifas) e das Contas 

Nacionais do IBGE (importações). Os métodos utilizados foram o Pooled Least 

Squares com intercepto único para a estimação da indústria de transformação e o 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para a estimação setorial. Em 

termos gerais, a abertura comercial afeta positivamente a produtividade da indústria 

de transformação. Setorialmente, com exceção de mecânica, material de transporte, 

borracha e química o resultado da liberalização do comércio foi positivo para a 

produtividade, ou seja, a adoção de políticas como redução de tarifas e elevação do 

grau de abertura da economia, aumentam a produtividade nesses setores. 

Rossi e Ferreira (1999) avaliaram o impacto da abertura comercial sobre a 

trajetória, tanto da produtividade do trabalho quanto da PTF no período 1985/97 para 

a indústria de transformação em 16 setores. Para estimar a relação entre produtividade 

e abertura os autores utilizaram dados de pesquisas do IBGE como a PIM-PF 

(produção física), a PIM-DG (pessoal ocupado na produção e horas trabalhadas na 

produção), e a PIA (investimento em máquinas e equipamentos) para o cálculo da 

produtividade. E para abertura os autores usaram dados de tarifa nominal, proteção 

efetiva e exportações e importações como proporção do PIB dos trabalhos de Pinheiro 

e Almeida (1994) e Kume (1996), Secex e IPEA respectivamente. O processo de 
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estimação foi feito utilizando o modelo de efeitos fixos e estimação por 3SLS. Em 

suma, as conclusões do trabalho são que, independente do conceito utilizado de 

produtividade, quanto maior a tarifa nominal, a taxa de proteção efetiva e a razão 

exportações sobre o PIB menor será a taxa de crescimento da produtividade. Já as 

importações exercem um efeito positivo e significativo sobre a produtividade. 

 Hidalgo (1999) em seu trabalho examinou a relação existente entre o 

incremento da produtividade industrial (PTF) e o processo de abertura comercial 

brasileiro no período de 1976/98. A fim de analisar os efeitos da reforma comercial 

iniciada em 1988 e saber se a reforma induziu ou não mudanças no nível de 

crescimento da produtividade total dos fatores, o autor utilizou em sua regressão uma 

variável dummy que assumia o valor um para o período após abertura comercial e 

zero em caso contrário. O período pós-abertura considerado foi 1993/98. Os dados 

utilizados foram obtidos das pesquisas PIM-PF e PIM-DG, ambas do IBGE, para 

produção física e para o insumo de trabalho respectivamente. No que diz respeito às 

informações sobre capital, o autor utilizou como proxy o consumo industrial de 

energia elétrica fornecidos pela Eletrobrás. Foram realizadas estimativas utilizando o 

método MQO para a indústria de transformação como um todo e para alguns setores 

específicos. Os resultados obtidos indicaram a existência de uma associação positiva 

entre a abertura comercial e o crescimento da produtividade na indústria de 

transformação. 

Lisboa, Schor e Menezes Filho (2002), na mais recente pesquisa sobre o tema, 

questionaram o relativo consenso encontrado na maioria dos trabalhos econométricos 

sobre a abertura comercial e a produtividade. Na maior parte da literatura  brasileira 

existente sobre o tema, os autores discutem que a abertura comercial influenciou o 

crescimento da produtividade industrial na década de 90, através da concorrência com 

os produtos importados e da adoção de tecnologias mais eficientes. Lisboa, Schor e 

Menezes Filho propuseram um canal alternativo para o impacto da liberalização 

comercial sobre as tecnologias adotadas. Ao verificarem que o processo de abertura 

comercial no Brasil alterou não somente as tarifas de importação dos bens finais como 

também as tarifas de importação dos insumos, os autores resolveram investigar em 

que medida a entrada de insumos importados, sobretudo equipamentos, impactou a 
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adoção de novas tecnologias por parte das firmas com o conseqüente aumento da 

produtividade. Utilizando dados da PIA em nível 50 do IBGE e utilizando várias 

especificações diferentes no processo de estimação6, a principal conclusão do trabalho 

foi que a redução nas tarifas de importação de insumos foi a principal responsável 

pelo crescimento da produtividade das firmas brasileiras entre 1988 e 1998, 

independente da especificação utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Os autores fizeram isso para testar a robustez dos resultados, ou seja, para ter certeza de que os 
resultados não dependem de uma forma funcional específica. Foram quatro as especificações do 
modelo. A primeira com variáveis em primeira-diferença e dummies de ano que incorporam mudanças 
na produtividade decorrentes de fatores não considerados no modelo. A segunda é igual à primeira 
mais a inclusão de dummies do ano interativas com a margem de lucro. A terceira inclui efeitos fixos 
para cada setor e por fim um modelo separado para cada setor para anlisar a evolução da produtividade 
e da margem de lucro setoriais no período considerado. 
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V) ANÁLISE DOS DADOS 

V.I) PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES 

Conforme já mencionado, a produtividade industrial pode ser medida de duas 

maneiras: a produtividade total dos fatores e a produtividade parcial. A segunda, que 

se refere apenas a um fator de produção e que normalmente é o trabalho, é mais 

utilizada nos estudos sobre a produtividade do que a PTF. Isso ocorre porque a PTF 

além de  exigir uma maior disponibilidade de dados apresenta também uma série de 

limitações metodológicas7.  

É difícil responder qual a melhor medida a ser utilizada. Se por um lado a PTF 

é superior, pois além do trabalho incorpora na sua evolução movimentos provocados 

pela variação do capital e dos recursos naturais, por outro lado as medidas de 

produtividade do trabalho costumam ser mais confiáveis.  E as diferenças não param 

por aí. Bonelli (1994), por exemplo, mostra que a variação da PTF costuma ser 

proporcional e menor que a produtividade do trabalho.  

A produtividade total dos fatores nesse trabalho foi obtida utilizando como 

base de informações dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE. A amostra 

contém dados anuais para 47 setores da indústria de transformação no período de 

1989 a 2001. 

Antes da descrição dos dados, vale ressaltar algumas peculiaridades da PIA 

que comprometem os resultados. A série da PIA teve início em 1966 e apresenta 

resultados até 1995, em anos intercensitários, à exceção dos anos de 1971 e 1991. Em 

1996 inaugurou-se uma nova concepção da pesquisa, adequada aos parâmetros do 

novo modelo de produção das estatísticas industriais, comerciais e de serviços. Por 

conta disso, a PIA passou a ser chamar PIA-Empresa. As principais mudanças 

ocorridas foram a substituição dos censos econômicos qüinqüenais por pesquisas 

anuais e a modificação da classificação de atividades adotada. Até 1995 a 

classificação utilizada era o Nível 100 e a partir de 1996 a classificação adotada 

                                                
7 A PTF ao ter como base o conceito de função de produção, carrega várias hipóteses restritivas como, 
por exemplo, retornos constantes de escala e remuneração dos fatores pelo produto marginal. 
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passou a ser a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. Como esse 

trabalho calcula a PTF para o período 1988/2001, a mudança na classificação teve que 

ser incorporada nos cálculos através de uma correspondência entre as duas 

classificações. Como a CNAE possui uma classificação mais detalhada da indústria 

do que o Nível 100, a primeira precisou ser adaptada à classificação antiga. É 

importante notar que a para a correspondência entre as classificações pode ter alterado 

os resultados da PTF.  

A PIA possui outros problemas além dos citados acima. Um delas refere-se à 

descontinuidade da série, pois a PIA de 1991 não foi a campo, o que significa que não 

existe nenhuma estatística para esse ano. No caso de um estudo de produtividade, que 

é o caso desse trabalho, essa perda é relevante por ser 1991 o ano que marca o início 

de uma fase de crescimento da produtividade. Um outro problema é o corte das 

estatísticas de atividades de pequenas empresas que deixaram de ser coletadas em 

1992. Em setores com maior presença de pequenas empresas, como, por exemplo, 

madeira, mobiliário e têxtil as comparações intertemporais ficam parcialmente 

comprometidas. 

Apesar das limitações apresentadas, a escolha da PIA para o cálculo da PTF 

foi a melhor encontrada dentro dos propósitos desse trabalho. Como a intenção é 

estimar o impacto da abertura comercial sobre a produtividade da indústria no nível 

mais desagregado possível, a PIA foi a pesquisa que mostrou possuir a melhor base de 

dados para o cálculo da PTF nesse nível de desagregação. A outra opção seria a 

Pesquisa Industrial Mensal (PIM), que inclusive é mais usada do que a PIA nesses 

tipos de estudo. Apesar da PIM possuir os dados para produto e trabalho ela não 

possui informações sobre capital, o que inviabilizou a sua utilização para a obtenção 

da PTF.  

A base de dados utilizada para o cálculo da PTF foi a seguinte:  

(i) Valor da Transformação Industrial (VTI): É definido como sendo a 

diferença entre o Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) e o Custo das 

Operações Industriais (COI). O VTI é uma proxy do Valor Agregado (VA), 

que pelas contas nacionais representa a soma das remunerações dos 
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assalariados e do excedente bruto, deduzidos os subsídios à atividade 

[IBGE (1988)]. Segundo Versiani (1990), a diferença entre o VTI e o VA 

está basicamente na inclusão das despesas gerais no VTI e não no VA. 

Como VTI é uma variável monetária ele precisou ser deflacionado. O 

deflator utilizado foi o Índice de Preços ao Atacado – Oferta Global da 

Fundação Getúlio Vargas (IPA-OG). A maneira como foi feita a deflação 

não foi a mais apropriada, pois além do IPA apresentar problemas (por 

exemplo, para o setor de editorial e gráfica não existe um índice específico) 

a deflação ideal seria uma dupla deflação do VBPI e do COI. No entanto, a 

difícil obtenção desses dados tornou a deflação direta do VTI a opção mais 

simples e a adotada neste trabalho. 

(ii) Pessoal Ocupado na Produção: A PIA não levanta informações sobre horas 

pagas ou trabalhadas, as quais são variáveis mais adequadas para mensurar 

a contribuição da força de trabalho na produtividade. Logo, será utilizado 

como fator de trabalho o pessoal ocupado na produção8 que é pesquisado 

como valor em 31 de dezembro. O fato do valor da variável ser o de um dia 

específico do ano causa alguma distorção no confronto das produtividades 

setoriais. Além disso, algum setor pode ter a produtividade superestimada, 

ao comparar o VTI do ano com o Pessoal Ocupado de 31 de dezembro, que 

é um período de entressafra. 

(iii) Valor das Aquisições do Ativo Imobilizado – Total de Máquinas e 

Equipamentos Industriais: A utilização de capital na indústria de 

transformação é a variável mais difícil de ser mensurada. Normalmente os 

trabalhos sobre produtividade utilizam como proxy do capital o valor das 

aquisições de máquinas e equipamentos da PIA ou o consumo de energia 

elétrica fornecido pela Eletrobrás. Conforme foi mencionado acima, este 

trabalho optou pelos dados da PIA como proxy do capital. Assim como o 

VTI, o valor das aquisições de máquinas e equipamentos precisou ser 

                                                
8 Corresponde ao número de pessoas ocupadas, com ou sem vínculo empregatício, inclui as pessoas 
afastadas em gozo de férias, licenças, seguros por acidentes, etc., mesmo que estes afastamentos sejam 
superiores há 15 dias. Não incluem autônomos, e, ainda, o pessoal que trabalha dentro da empresa, mas 
é remunerado por outras empresas.  
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deflacionado pelo IPA-OG.  Vale ressaltar que podem ocorrer distorções 

nos resultados devido aos dados de capital escolhidos não refletirem a 

verdadeira utilização de capacidade da indústria. 

Para o cálculo da PTF existem três alternativas mais comumente usadas como: 

(i) o método da função de produção, que necessita da escolha de uma forma funcional 

para estimação; (ii) o método das razões da produtividade, que podem ser aditivas ou 

multiplicativas e (iii) o método da contabilidade do crescimento. Neste trabalho foi 

utilizado o método da contabilidade do crescimento através do qual se obtém uma 

expressão para a PTF da seguinte maneira: supõe-se que a estrutura produtiva da 

economia brasileira seja representada por uma função de produção Cobb-Douglas que 

combina dois insumos (capital e trabalho) para gerar o produto. Cada insumo 

apresenta retornos marginais decrescentes, a função tem retornos constantes de escala 

e elasticidade de substituição unitária, e a produtividade é neutra no sentido de Hicks.  

A função de produção é:  

Yit=A itLit
αKit

1-α    i=1,…, I       t=1, …,T       (1) 

Onde, Y é o produto da economia, K é o capital, L é o trabalho e A é a 

produtividade total dos fatores (PTF). Os expoentes α e (1-α) representam a 

participação do trabalho e do capital na renda respectivamente. 

Tirando o log e diferenciando a equação (1) em relação ao tempo chega-se a 

seguinte expressão para a PTF: 

gptfit = gyit –  α glit – (1- α)gkit        (2) 

Onde g é definido como taxa de crescimento e sendo assim gptf  é a taxa de 

crescimento da PTF. Por conveniência o trabalho continuará se referindo a taxa de 

crescimento da PTF como PTF ao invés de gptf. 

Para o estoque de capital foi utilizado um valor inicial de estoque de capital 

(Ko) definido como: 
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)1()1)(1( δ−−++
=

ng

Io
Ko        (3) 

 Onde Ko é o estoque inicial de capital, Io é o investimento inicial em 

máquinas e equipamentos industriais, g é a taxa dada pelo progresso técnico, n é a 

taxa média de crescimento populacional brasileiro e δ é a taxa de depreciação. A taxa 

de progresso técnico g, cujo valor é de 1,53%, foi obtida do trabalho de Gomes, 

Pessoa e Veloso (2003) e a taxa de depreciação δ (2,75%) foi obtida do trabalho de 

Bandeira (2000). A taxa média populacional brasileira foi calculada mediante os 

dados demográficos do IBGE. 

 O valor do parâmetro α, que representa a participação do trabalho na renda, foi 

obtido através da seguinte equação: 

Y

S=α        (4) 

Onde S representa os gastos com trabalhador e Y é o produto da economia. 

Dado a participação do trabalho α,  a participação do capital na renda é a diferença  

(1- α). 

 A Tabela 1 mostra os resultados da taxa de crescimento da PTF para os 47 

setores da indústria de transformação em diferentes períodos.  

Tabela 1: Taxa Média de Crescimento da Produtividade Total dos Fatores %

Setor de Atividade 1989/90 1992/99 2000/01

Abate e preparação  de  produtos de carne e de pescado   0.34 0.37 -0.05

Construção e reparação de embarcações 0.17 0.73 0.10

Construção, montagem e reparação de veículos  ferroviários     0.74 0.47 -0.14

Fabricação  de  aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação 
ou amplifi cação de som e vídeo 

1.36 2.61 1.62

Fabricação  de  sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  de perfumaria 0.75 2.12 1.30

Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos, inclusive eletrodomésticos, 
máquinas e utensílios para escritórios, peças e acessórios

0.66 0.91 0.49

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque 0.65 0.41 -0.08

Fabricação de artigos de borracha 1.24 0.93 0.30

Fabricação de artigos do mobiliário       0.39 0.36 0.08

Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 0.30 0.51 0.24  
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Tabela 1: Taxa Média de Crescimento da Produtividade Total dos Fatores %

Setor de Atividade 1989/90 1992/99 2000/01

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 0.49 0.93 0.46

Fabricação de bebidas 0.67 1.22 1.10

Fabricação de calçados 0.95 1.09 0.67

Fabricação de cimento         0.59 1.57 1.47

Fabricação de condutores e outros materiais elé tricos, exclusive para veículos 0.46 1.06 0.58

Fabricação de equipamentos para produção e distribuição de energia elétrica 0.62 1.02 1.12

Fabricação de máquinas, equipamentos e instalações, inclusive peças e acessórios  0.61 0.80 0.41

Fabricação de material e aparelhos eletrônicos e de comunicações 1.11 2.63 5.14

Fabricação de motores e peças para veículos 0.41 0.51 0.18

Fabricação de outros produtos  metalúrgicos 0.83 0.85 0.30

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 0.39 0.29 -0.10

Fabricação de outros veículos 0.52 0.55 1.25

Fabricação de papel, papelão e artefatos de papel 0.61 0.95 1.01

Fabricação de produtos  químicos inorgânicos 0.32 1.01 0.55

Fabricação de produtos de plástico 0.60 0.79 0.50

Fabricação de produtos do fumo              0.35 0.68 0.53

Fabricação de produtos farmacêuticos          1.05 0.97 -0.16

Fabricação de produtos químicos diversos 0.92 0.66 0.35

Fabricação de resinas, fibras artificiais e sintéticas e elastômeros 0.55 0.77 0.44

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos  para  a  agricultura,  
avicultura e obtenção de produtos animais    

0.39 0.59 0.29

Fabricação de vidro e de produtos do vidro      0.51 0.79 0.48

Fabricação e refino de açúcar 0.62 0.37 0.41

Fundição 0.70 0.38 -0.18

Indústria da madeira 0.23 0.28 -0.02

 Indústrias diversas 0.68 0.51 0.02

Indústria do couro e peles e fabricação de artigos de viagem 0.43 0.83 0.46

Indústria editorial e gráfica 0.91 1.60 0.86

Indústria têxtil 0.58 1.00 0.55

Laticínios                              0.86 1.17 0.33

Metalurgia de metais não-ferrosos 0.51 0.50 0.46

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e  de rações balanceadas para animais 0.67 1.00 0.37

Preparação de conservas de frutas e legumes, inclusive sucos e condimentos 0.89 0.39 -0.81

Produção de álcool 0.56 0.83 0.20

Produção de óleos, gorduras vegetais e animais 0.22 1.22 1.01

Refino de petróleo 0.97 0.82 1.67

Siderurgia 0.76 0.74 0.51

Torrefação e moagem de café                   0.00 0.57 0.36

Indústria de transformação 0.62 0.88 0.57
Fonte: Autora  
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 De acordo com a Tabela 1, no período de 1989/90 a PTF da indústria de 

transformação cresceu a uma taxa média de 0,64%. Setorialmente, Torrefação e 

moagem de café apresentou a menor taxa de crescimento da PTF (0%) no período, 

seguido por Construção e reparação de embarcações (0,17%) e Produção de óleo, 

gorduras vegetais e animais (0,22%). As maiores taxas de crescimento da PTF nesse 

período foram registradas em Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão 

e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo (1,36%), Fabricação de 

artigos de borracha (1,24%) e Fabricação de material e aparelhos eletrônicos e de 

comunicações (1,11%). O período 1989/90 marcou o início do processo de abertura 

econômica no Brasil, mas os maiores efeitos surgiram apenas alguns anos depois 

quando a as tarifas de importação foram de fato reduzidas e as restrições quantitativas 

foram eliminadas. 

 No período 1992/99,  a produtividade da indústria de transformação passou a 

crescer a taxa média de 0,88%.  De alguma forma, com a abertura comercial na 

década de 90 houve uma mudança estrutural na economia brasileira com ganhos 

generalizados na produtividade. As menores taxas de crescimento da PTF foram 

registradas nos setores da Indústria da madeira (0,28%), Fabricação de outros 

produtos de minerais não-metálicos (0,29%) e Fabricação de artigos do mobiliário 

(0,36%) e as maiores nos setores de Fabricação de material e aparelhos eletrônicos e 

de comunicações (2,63%), Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e 

de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo (2,61%) e Fabricação  de  

sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  de perfumaria (2,12%). 

 Finalmente no período 2000/01 a PTF passou a crescer à taxa média de 

0,57%. Setorialmente, Preparação de conservas de frutas e legumes, inclusive sucos e 

condimentos (-0,81%), Fundição (-0,18%) e Fabricação de produtos farmacêuticos  (-

0,16%) apresentam as menores taxas de crescimento da PTF e Fabricação de material 

e aparelhos eletrônicos e de comunicações (5,14%), Refino de petróleo (1,67%) e 

Fabricação  de  aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou 

amplificação de som e vídeo (1,62%). Vale ressaltar que, os setores mais diretamente 

ligados à tecnologia foram os que registraram as maiores taxas de crescimento da PTF 
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nos três períodos analisados. Com a abertura esses setores tiveram um maior acesso a 

maquinária e insumos de melhor qualidade e ficaram mais expostos a competição.  

A queda da PTF no período 2000/01 não é um fenômeno intuitivo, pelo 

contrário, pelo fato da variável “A” na equação (1) representar o nível de tecnologia, 

esse resultado causa estranheza pois, indiscutivelmente, a tecnologia vem crescendo 

ao longo dos anos. Afinal, se os avanços tecnológicos são evidentes em todas as áreas 

(máquinas, equipamentos, computadores, etc) como se explica então esse resultado? 

A primeira parte da resposta refere-se à própria definição e interpretação da variável 

“A”. Note que, apesar de representar a tecnologia na função de produção, o “A” é 

mais conhecido como PTF. Mesmo assim o problema permanece, pois se espera que a 

produtividade cresça à medida que a tecnologia avance. Uma outra resposta seria a 

existência de outros fatores de produção além do trabalho e capital, não considerados 

na função de produção, mas que determinam o nível de produtividade. Por último, 

podemos citar os problemas da base de dados descritos acima que podem ter 

comprometido em parte a análise da medida de  produtividade.  

 

V.II) TARIFAS 

Os dados de tarifa deste trabalho foram obtidos de Kume (2000). Apesar da 

base de dados da produtividade total dos fatores corresponder ao período de 1989 a 

2001, os dados de tarifa para o nível de desagregação da indústria utilizado nesse 

trabalho só estão disponíveis para o período entre 1989 e 1999. No entanto o período 

de 1989/99, ao captar os efeitos pré e pós reforma da política comercial, é mais que 

suficiente para a análise do impacto da abertura  sobre a PTF. 

Uma breve análise dos dados de tarifa será feita em termos de tarifa nominal. 

A Tabela 2 apresenta a evolução setorial do nível de proteção tarifária nominal entre o 

momento anterior à abertura comercial em 1989 e o ano de 1999. 
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Tabela 2: Evolução da Tarifa Nominal %

Setor de Atividade 1989/90 1992/94 1995/97 1998/99

Abate e preparação de produtos de carne e de pescado      18.50        9.11        9.15      11.77 

Construção e reparação de embarcações      36.25      20.50      17.84      19.38 

Construção, montagem e reparação de veículos  ferroviários          45.56      23.99      18.33      19.51 

Fabricação  de  aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação 
ou amplificação de som e vídeo 

     62.03      30.22      30.70      24.93 

Fabricação  de  sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  de perfumaria      59.20      18.00      12.97      17.28 

Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos, Inclusive eletrodomésticos, 
máquinas e utensílios para escritórios, peças e acessórios 

     50.67      23.54      21.17      21.11 

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque      40.00        7.33        9.68      12.31 

Fabricação de artigos de borracha      52.32      17.81      13.78      15.55 

Fabricação de artigos do mobiliário            38.92      20.17      18.13      20.80 

Fabricação de artigos do vestuário e acessórios      61.63      23.09      19.34      21.92 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus      72.22      32.72      47.67      35.92 

Fabricação de bebidas      75.89      26.28      19.10      21.93 

Fabricação de calçados      50.11      22.02      26.28      26.51 

Fabricação de cimento      12.00        4.33        4.00        7.00 

Fabricação de condutores e outros materiais elétricos, exclusive para veículos      32.79      18.97      14.94      17.47 

Fabricação de equipamentos para produção e distribuição de energia elétrica      36.90      19.09      16.57      18.42 

Fabricação de máquinas, equipamentos e instalações, inclusive peças e acessórios      37.91      20.44      16.50      17.80 

Fabricação de material e aparelhos eletrônicos e de comunicação      36.38      22.34      15.63      16.32 

Fabricação de motores e peças para veículos      38.59      20.74      17.72      19.86 

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos      31.28      12.98      11.29      13.97 

Fabricação de outros produtos metalúrgicos      33.15      17.26      14.59      16.06 

Fabricação de outros veículos      35.18      15.53      13.29      14.19 

Fabricação de papel, papelão e artefatos de papel      26.47        9.76      11.56      15.29 

Fabricação de produtos de plástico      41.59      19.03      15.81      18.04 

Fabricação de produtos do fumo      81.39      29.31      17.12      19.55 

Fabricação de produtos farmacêuticos      26.33        9.38        8.92      11.00 

Fabricação de produtos químicos diversos      31.84      13.94        9.75      12.19 

Fabricação de produtos químicos inorgânicos        9.82        4.26        3.25        6.26 

Fabricação de resinas, fibras artificiais e sintéticas e elastômeros      29.38      12.70      10.51      14.12 

Fabricação de tratores e máquinas rodoviárias, inclusive peças e acessórios      43.94      21.20      15.52      16.30 

Fabricação de vidro e artigos de vidro      31.92      11.08      12.53      15.06 

Fabricação e refino de açúcar      23.75      15.35      13.00      15.67 

Fundição      32.92      16.54      17.48      19.93 

Indústria da madeira      21.50        6.23        9.23      11.99 

Indústria do couro e peles e fabricação de artigos de viagem      22.27      10.93        9.76      12.49 

Indústria editorial e gráfica      21.73        9.36        9.97      12.34 

Indústria têxtil      56.12      22.00      18.67      21.10 

Indústrias diversas      42.00      19.12      12.57      13.93 

Laticínios                                   33.08      22.34      20.03      22.78 

Metalurgia de metais não-ferrosos      21.91      10.05        9.83      12.46  
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Tabela 2: Evolução da Tarifa Nominal %

Setor de Atividade 1989/90 1992/94 1995/97 1998/99

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e  de rações balanceadas para animais      26.91      11.98      12.15      13.81 

Preparação de conservas de frutas e legumes, inclusive sucos e condimentos      36.98      12.75      13.00      15.75 

Produção de álcool      20.00      11.11        3.78      32.50 

Produção de óleos, gorduras vegetais e animais      24.19      10.98        9.93      12.66 

Refino de petróleo        8.54        6.74      13.37        9.78 

Siderurgia      21.16      10.39      10.56      13.25 

Torrefação e moagem de café      26.00      10.90      11.67      15.17 

Indústria de Transformação      36.58      16.25      14.65      16.88 
Fonte: Autora  

Por meio dessa tabela, é possível constatar o rebaixamento da estrutura 

tarifária que caracterizou a abertura comercial no Brasil. Com a reforma implantada 

no final da década de 80 houve um rebaixamento da estrutura tarifária e uma redução 

gradual do nível de proteção ao longo dos anos 90. A mudança na estrutura da tarifa 

ocorreu em toda a indústria de transformação. A tarifa média que era de 36,58% no 

período de 1989/90 passou para 16,25% em 1992/94, 14,65% em 1995/97 e 16,88% 

em 1998/99. 

 Setorialmente, observa-se que no período 1989/90 as indústrias de bens de 

consumo como Fabricação de produtos do fumo (81,39%), Fabricação de bebidas 

(75,89%) e Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus (72,22%) apresentavam o 

nível mais alto de proteção. Isso pode ser explicado pela menor relação 

capital/produto, pequena escala e baixa produtividade que impediam as indústrias de 

bens de consumo de competir com o produtos importados. Os setores menos 

protegidos nesse período de 1988/99 eram Refino do petróleo (8,54%), Fabricação de 

produtos químicos inorgânicos (9,82%) e Fabricação de cimento (12%). Esses setores 

por serem responsáveis pela produção de insumos necessários ao processo de 

transformação industrial não sofriam muitas restrições a sua entrada no país.  

Nos períodos após a implementação da nova política comercial a ordem dos 

setores mais protegidos não variou muito. Por exemplo, o setor de Fabricação de 

automóveis, caminhões e ônibus (32,72%) ainda continuava entre os mais protegidos, 

no entanto, a sua tarifa foi reduzida quase a metade. Outra observação importante a 

ser feita é que alguns setores sofreram maiores reduções de tarifas do que outros. 

Como exemplo, podemos citar o setor de Fabricação de artefatos de concreto, 
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cimento, fibrocimento, gesso e estuque, que estava entre os setores mais protegidos 

com uma tarifa média de 40% no período 1988/90 e que foi reduzida em 32,67 pontos 

percentuais no período de 1992/94. Ao mesmo tempo, o setor de Fabricação de 

motores e peças para veículos que possuía uma tarifa média de 38,59% sofreu uma 

redução muito menor de 17,84 pontos percentuais. Isso mostra claramente que alguns 

setores foram mais beneficiados que outros pela reforma da política comercial. 
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VI) EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

Para estimar a relação entre a produtividade total dos fatores da indústria de 

transformação e a abertura comercial, utilizou-se a seguinte equação: 

PTFit = β1 +  β2Zit + ut                                i = 1,…, I                t = 1,…, T 

Onde a variável dependente é a produtividade total dos fatores e a variável 

explicativa é a tarifa nominal. 

O processo de estimação utilizado foi o Pooled Least Squares com efeitos 

fixos. A Tabela 3 contém o resultado da estimação. 

R2 Número de 
Observações

Coeficiente T-Estatístico Coeficiente T-Estatístico

Indústria de Transformação 1.083 13.870 -0.013 -3.680 28% 470

          Significativo à 10%

Tabela 3: Impacto da Abertura Comercial sobre a Produtividade da Indústria de Transformação

Setor de Atividade Intercepto Tarifa Nominal

Variáveis Explicativas

 

 Conforme esperado, a tarifa nominal apresentou sinal negativo e significativo 

indicando a influência negativa de políticas de proteção comercial sobre a 

produtividade da Indústria de Transformação. Vale ressaltar, que devido ao maior 

número de observações utilizado no método de painel, os resultados encontrados na 

Tabela 3 indicam uma maior consistência dos resultados. 

O resultado encontrado para a Indústria de Transformação está de acordo com 

resultados de outras pesquisas como o de Rossi e Ferreira (1999) que utilizou um 

modelo de efeitos fixos e estimação 3SLS e o trabalho de Lee (1996) que utilizou o 

método de estimação WLS.  

 Para estimar setorialmente a relação entre a produtividade e a abertura 

comercial a equação utilizada foi:  

PTFt = β1 +  β2Zt + ut                                                                               t = 1,…, T        

Onde as variáveis são as mesmas da equação anterior. A estimação foi feita 

pelo método Iterative Weighted Least Squares (WLS) que corrige a autocorrelação e a 
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heterocedasticidade da série. Os resultados da estimação encontram-se na Tabela 4 

abaixo: 

Tabela 4: Impacto da Abertura Comercial sobre a Produtividade dos Setores da Indústria de Transformação

Setor de Atividade R2 Número de 
Observações

Coeficiente T-estatístico Coeficiente T-estatístico

Abate e preparação  de  produtos de carne e de pescado   0.662 0.808 -0.026 -0.3806 1% 10

Construção e reparação de embarcações 1.077 1.261 -0.020 -0.5578 3% 10

Construção, montagem e reparação de veículos  ferroviários     0.222 0.594 0.012 0.8634 7% 10

Fabricação  de  aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, 
gravação ou amplifi cação de som e vídeo 

3.840 2.348 -0.042 -0.9883 9% 10

Fabricação  de  sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  de 
perfumaria

2.635 5.126 -0.032 -1.889 26% 10

Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos, inclusive eletrodomésticos, 
máquinas e utensílios para escritórios, peças e acessórios

1.184 2.916 -0.012 -0.8612 7% 10

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque 0.416 1.749 0.003 0.2138 0% 10

Fabricação de artigos de borracha 0.772 2.257 0.010 0.7793 6% 10

Fabricação de artigos do mobiliário       0.373 0.612 0.000 -0.0059 0% 10

Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 0.601 1.374 -0.004 -0.3495 1% 10

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 2.099 3.489 -0.028 -2.226 33% 10

Fabricação de bebidas 1.497 4.627 -0.012 -1.4517 17% 10

Fabricação de calçados 1.752 1.884 -0.023 -0.7874 6% 10

Fabricação de cimento         2.138 3.747 -0.121 -1.5226 19% 10

Fabricação de condutores e outros materiais elé tricos, exclusive para veículos 1.559 2.163 -0.031 -0.9027 8% 10

Fabricação de equipamentos para produção e distribuição de energia elétrica 1.284 2.432 -0.016 -0.6921 5% 10

Fabricação de máquinas, equipamentos e instalações, inclusive peças e 
acessórios  

0.802 1.521 -0.002 -0.0842 0% 10

Fabricação de material e aparelhos eletrônicos e de comunicações 3.776 3.904 -0.066 -1.5896 20% 10

Fabricação de motores e peças para veículos 0.511 0.804 -0.001 -0.0302 0% 10

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 0.265 0.696 0.003 0.1299 0% 10

Fabricação de outros produtos metalúrgicos 0.859 1.564 -0.001 -0.0322 0% 10

Fabricação de outros veículos 0.597 1.833 -0.003 -0.1827 0% 10

Fabricação de papel, papelão e artefatos de papel 1.349 3.206 -0.031 -1.1943 12% 10

Fabricação de produtos de plástico 0.911 3.856 -0.007 -0.7379 5% 10

Fabricação de produtos do fumo              0.778 3.799 -0.005 -0.9726 8% 10

Fabricação de produtos farmacêuticos          1.138 2.114 -0.012 -0.3271 1% 10

Fabricação de produtos químicos diversos 0.451 1.870 0.016 1.2166 13% 10

Fabricação de produtos químicos inorgânicos 1.207 2.936 -0.061 -0.9222 8% 10

Fabricação de resinas, fibras artificiais e sintéticas e elastômeros 0.866 2.134 -0.009 -0.3820 1% 10

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos  para  a  agricultura,  
avicultura e obtenção de produtos animais    

0.504 0.921 0.002 0.0931 0% 10

Fabricação de vidro e de produtos do vidro      1.175 2.848 -0.027 -1.1856 12% 10

TarifaIntercepto

Variáveis Explicativas
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Tabela 4: Impacto da Abertura Comercial sobre a Produtividade dos Setores da Indústria de Transformação

Setor de Atividade R2 Número de 
Observações

Coeficiente T-estatístico Coeficiente T-estatístico

Fabricação e refino de açúcar -0.016 -0.010 0.027 0.2845 1% 10

Fundição 0.374 0.649 0.003 0.1227 0% 10

Indústria da madeira 0.591 1.956 -0.028 -1.1744 12% 10

Indústria do couro e peles e fabricação de artigos de viagem 1.249 2.440 -0.038 -1.0490 10% 10

Indústria editorial e gráfica 2.283 4.033 -0.065 -1.5386 19% 10

Indústria têxtil 1.219 2.401 -0.011 -0.6854 4% 10

Indústrias diversas 0.305 0.802 0.011 0.7084 5% 10

Laticínios                              1.520 1.333 -0.017 -0.3704 1% 10

Metalurgia de metais não-ferrosos 0.651 1.707 -0.011 -0.4102 2% 10

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e  de rações balanceadas para 
animais

1.414 3.843 -0.031 -1.4014 16% 10

Preparação de conservas de frutas e legumes, inclusive sucos e condimentos 0.332 0.673 0.009 0.3572 1% 10

Produção de álcool 1.143 3.460 -0.024 -1.3543 15% 10

Produção de óleos, gorduras vegetais e animais 2.1046.446 -0.079 -3.579 56% 10

Refino de petróleo 1.313 2.333 -0.047 -0.9111 8% 10

Siderurgia 1.025 1.745 -0.022 -0.5078 3% 10

Torrefação e moagem de café                   1.251 3.085 -0.053 -2.100 31% 10

             Significativo à 10%

             Não-Significativo à 10%

Intercepto Tarifa

Variáveis Explicativas

 

Os resultados acima mostram que dos 47 setores analisados somente 4 

apresentaram sinal negativo e significativo. Uma tarifa nominal negativa significa um 

efeito positivo da abertura sobre a produtividade. Logo, os setores de Fabricação de  

sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  de perfumaria, Fabricação de 

automóveis, caminhões e ônibus, Produção de óleos, gorduras vegetais e animais e 

Torrefação e moagem de café foram os únicos que se beneficiaram da adoção de 

políticas comerciais mais flexíveis. O resultado contrariou as expectativas desta 

pesquisa que esperava que a redução da tarifa nominal afetasse positivamente o 

crescimento da produtividade em mais setores da indústria de transformação. A 

explicação para o ocorrido pode estar nas limitações da base de dados (poucas 

informações) da PIA. Outros trabalhos sobre o tema que utilizaram outra base de 

informação como, por exemplo, a PIM-PF e a PIM-DG do IBGE encontraram 

evidências positivas do impacto da abertura comercial sobre a PTF em mais setores da 

indústria de transformação. No entanto, estes trabalhos se limitaram a análise do nível 

50 do IBGE que inclui somente 22 setores da indústria.  
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VII) CONCLUSÃO 

 Este trabalho examinou a evolução da produtividade total dos fatores entre 

1989 e 2001 e a da tarifa nominal entre 1989 e 1999 em 47 setores da indústria de 

transformação. Além disso, foi feita uma análise do impacto da abertura comercial da 

economia brasileira, iniciada no final da década de 80 e aprofundada na década de 90, 

sobre a produtividade total dos fatores no período de 1989/99. 

 As principais conclusões deste trabalho foram:  

• A PTF da indústria de transformação cresceu a taxa positiva de 0,62% 

no período de 1989/90, quando as mudanças na política comercial se 

limitaram à eliminação das parcelas redundantes das tarifas. No 

período de 1992/99 a PTF cresceu a taxa de 0,88% e finalmente em 

2000/01 cresceu 0,57%. 

• A queda da taxa de crescimento da PTF no período 2000/01 não é um 

fenômeno intuitivo. A explicação pode estar na omissão de outros 

fatores de produção na função de produção ou no comprometimento 

da base de dados da PIA do IBGE. Além disso, a definição e 

interpretação da variável “A” (tecnologia) da função de produção 

causa certa confusão com a variável PTF. Os avanços tecnológicos 

devem crescer ao longo dos anos mas a PTF não necessariamente deve 

crescer também. 

• Setorialmente, a análise da evolução da PTF mostrou que os setores 

mais diretamente ligados à tecnologia apresentaram taxas de 

crescimento da produtividade maiores em todos os períodos 

analisados. Por exemplo, Fabricação  de  aparelhos receptores de rádio 

e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo 

cresceu a taxas de 1,36% em 1989/90, 2,61% em 1992/99 e 1,62% em 

2000/01. A abertura comercial, ao propiciar um ambiente de maior 

competição e permitir a aquisição de insumos importados, foi em 

parte, responsável por esse crescimento. 
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• Em relação à evolução da estrutura tarifária, as conclusões foram que 

com a reforma implantada em 1988 houve um rebaixamento da 

estrutura tarifária e uma redução gradual do nível de proteção ao longo 

da década de 90. A redução da tarifa não foi limitada, ocorrendo na 

totalidade dos 47 setores analisados neste trabalho.  

• A revisão das principais contribuições teóricas e empíricas sobre a 

relação entre a produtividade e a abertura permitiu inferir que com o 

processo de abertura seria possível induzir um aumento substancial da 

eficiência com que a economia vinha funcionando, gerando, portanto 

uma melhor alocação intersetorial dos recursos e criando as bases para 

uma inserção competitiva na economia internacional. 

• Conforme esperado, a análise empírica realizada no capítulo VI 

mostrou que o efeito da abertura comercial sobre a produtividade da 

indústria de transformação é positivo e significante.  

• A abertura comercial afeta positivamente a produtividade dos setores 

de Fabricação de  sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  

de perfumaria, Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, 

Produção de óleos, gorduras vegetais e animais e Torrefação e 

moagem de café.  

• Para os demais setores o resultado encontrado foi não significativo, ou 

seja, a redução de tarifas nesses setores não afeta o crescimento da 

PTF. A não constatação de uma relação positiva entre abertura e 

produtividade pode ser explicada pelas limitações dos dados utilizados 

e do modelo estimado. Conforme explicado no capitulo V, a pesquisa 

(PIA do IBGE) de onde foram obtidos os dados deste trabalho 

apresenta uma série de problemas, dentre os quais o mais grave é 

ausência do ano de 1991. Em relação ao modelo estimado, o reduzido 

número de variáveis explicativas e de observações também podem ter 

afetado a consistência dos resultados. 
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De acordo com esses resultados é possível concluir que para a indústria de 

transformação a abertura e produtividade têm uma relação positiva e ao mesmo tempo 

mostra a ineficiência das políticas de restrição comercial como estratégia de 

desenvolvimento e de proteção à indústria. A estagnação da produtividade na década 

de 80 constitui uma evidência forte da conclusão acima. 

Desta forma, pode-se questionar o modelo de substituição de importações 

como estratégia de crescimento de longo prazo. A baixa competitividade da indústria 

brasileira durante os anos de proteção acabou afetando o crescimento do país. 

Setorialmente as conclusões não são as mesmas. Em diversos setores não foi 

verificada uma relação entre a abertura e a produtividade. Dentre as causas que 

explicam a não constatação dessa relação, deve se reconhecer às limitações do modelo 

estimado. Em primeiro lugar o modelo genérico tem um número reduzido de 

observações. Em segundo lugar, o modelo considerou apenas uma variável explicativa 

e assim, deixou de incluir variáveis que contém especificidades setoriais e que por 

isso podem afetar os resultados encontrados. Em terceiro lugar, o método de 

estimação não permite levar em consideração as características particulares de cada 

setor. Portanto dever-se-ia utilizar além de mais observações e mais variáveis 

explicativas, um método de estimação mais sofisticado para conferir a consistência 

dos resultados. Contudo a utilização de uma amostra grande e a utilização do método 

Pooled-Least Square permite afirmar com um certo grau de segurança, a existência de 

uma relação direta entre a produtividade total dos fatores e a abertura comercial.  
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Apêndice 1A: Evolução da Produtividade Total dos Fatores - 1989/01

Setor de Atividade 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Abate e preparação  de  produtos de carne e de pescado   0,67 0,01 0,52 1,32 2,04 0,09 -0,97 -0,12 0,01 0,08 -0,21 0,11

Construção e reparação de embarcações 0,01 0,33 1,66 2,13 1,71 0,19 0,23 0,03 -0,07 0,00 0,06 0,14

Construção, montagem e reparação de veículos  ferroviários     1,27 0,21 0,50 0,80 1,26 0,80 -0,14 0,05 0,17 0,28 -0,11 -0,17

Fabricação  de  aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, 
gravação ou amplifi cação de som e vídeo 

1,79 0,92 0,29 6,34 6,29 3,39 1,89 1,23 0,70 0,73 1,79 1,45

Fabricação  de  sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  de 
perfumaria

1,01 0,49 1,83 3,73 4,10 1,86 1,34 1,47 1,18 1,46 1,35 1,25

Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos, inclusive eletrodomésticos, 
máquinas e utensílios para escritórios, peças e acessórios

0,94 0,37 0,79 1,61 2,07 0,85 0,46 0,58 0,40 0,57 0,36 0,62

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque 1,07 0,23 0,42 0,99 1,33 0,25 -0,10 0,06 0,26 0,04 -0,07 -0,10

Fabricação de artigos de borracha 1,73 0,74 1,29 1,89 1,89 0,59 0,60 0,32 0,40 0,49 0,38 0,22

Fabricação de artigos do mobiliário       0,74 0,04 0,35 1,19 1,59 0,52 -0,44 -0,15 -0,12 -0,03 0,04 0,11

Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 0,49 0,11 0,36 1,80 1,85 0,46 -0,38 -0,11 0,01 0,12 0,20 0,27

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 0,94 0,04 0,93 1,38 2,78 1,16 0,64 0,12 0,32 0,07 0,50 0,41

Fabricação de bebidas 1,11 0,23 0,99 2,02 2,49 1,23 0,86 0,76 0,68 0,73 0,98 1,22

Fabricação de calçados 1,01 0,90 1,01 3,32 2,45 0,94 0,75 -0,16 -0,01 0,40 0,59 0,74

Fabricação de cimento         0,91 0,27 1,83 2,81 3,39 1,24 0,56 0,65 0,98 1,12 1,28 1,66

Fabricação de condutores e outros materiais elé tricos, exclusive para veículos 0,66 0,25 0,82 2,00 2,59 1,11 0,63 0,18 0,57 0,58 0,52 0,64

Fabricação de equipamentos para produção e distribuição de energia elétrica 0,90 0,33 0,84 1,71 2,09 0,40 0,20 0,91 1,21 0,81 0,80 1,45

Fonte: Autora
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Apêndice 1B: Evolução da Produtividade Total dos Fatores - 1989/01

Setor de Atividade 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fabricação de máquinas, equipamentos e instalações, inclusive peças e 
acessórios  

0,87 0,34 0,89 1,54 2,01 0,61 0,58 0,14 0,26 0,36 0,37 0,45

Fabricação de material e aparelhos eletrônicos e de comunicações 1,54 0,67 1,36 4,23 4,25 2,21 1,43 2,14 2,16 3,29 4,69 5,59

Fabricação de motores e peças para veículos 0,77 0,050,67 1,50 1,71 0,28 0,36 -0,30 -0,11 -0,01 0,12 0,23

Fabricação de outros produtos  metalúrgicos 1,15 0,51 0,93 1,94 1,87 0,46 0,71 0,21 0,30 0,33 0,29 0,32

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 0,73 0,06 0,45 0,97 1,29 0,30 -0,24 -0,23 -0,13 -0,09 -0,04 -0,16

Fabricação de outros veículos 1,10 -0,06 0,51 1,00 1,27 0,15 0,29 0,13 0,30 0,74 1,00 1,49

Fabricação de papel, papelão e artefatos de papel 0,88 0,35 0,80 1,49 1,99 1,12 0,01 0,42 0,65 1,16 1,27 0,75

Fabricação de produtos  químicos inorgânicos 0,67 -0,03 0,78 2,15 2,02 0,95 0,58 0,52 0,42 0,69 0,57 0,53

Fabricação de produtos de plástico 0,84 0,37 0,85 1,14 1,42 0,75 0,46 0,54 0,52 0,63 0,60 0,39

Fabricação de produtos do fumo              0,56 0,14 0,69 1,44 1,33 0,46 0,38 0,38 0,35 0,46 0,45 0,60

Fabricação de produtos farmacêuticos          1,30 0,81 0,93 2,20 2,65 1,18 0,05 0,32 0,16 0,27 -0,04 -0,27

Fabricação de produtos químicos diversos 1,06 0,78 0,73 1,21 1,32 0,38 0,10 0,40 0,38 0,75 0,48 0,22

Fabricação de resinas, fibras artificiais e sintéticas e elastômeros 1,17 -0,07 0,80 1,62 1,67 0,72 0,25 0,37 0,25 0,49 0,41 0,47

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos  para  a  agricultura,  
avicultura e obtenção de produtos animais    

0,96 -0,19 0,63 1,56 2,11 0,12 0,25 -0,20 0,20 0,05 0,11 0,46

Fabricação de vidro e de produtos do vidro      0,76 0,27 0,63 1,74 1,99 0,78 0,13 0,32 0,25 0,49 0,57 0,39

Fabricação e refino de açúcar 0,90 0,34 0,85 2,11 2,78 -0,10 -2,38 -0,47 -0,31 0,52 0,55 0,28

Fonte: Autora
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Apêndice 1C: Evolução da Produtividade Total dos Fatores - 1989/01

Setor de Atividade 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fundição 1,09 0,31 0,61 0,99 1,43 0,28 -0,10 0,05 -0,13 -0,11 -0,18 -0,18

Indústria da madeira 0,31 0,15 0,32 1,20 0,84 0,29 0,21 -0,39 -0,25 0,03 -0,03 0,00

Indústria de Transformação 157,89 0,34 0,80 1,86 2,11 0,75 0,32 0,34 0,34 0,51 0,55 0,58

Indústria do couro e peles e fabricação de artigos de viagem 0,35 0,51 0,83 2,20 1,67 0,50 0,43 0,36 0,28 0,36 0,45 0,46

Indústria editorial e gráfica 1,08 0,75 1,01 1,83 3,07 2,00 0,52 1,27 1,66 1,47 1,19 0,53

Indústria têxtil 0,75 0,41 0,86 2,59 2,35 0,72 0,53 0,14 0,28 0,52 0,56 0,55

Indústrias diversas 1,03 0,32 0,63 1,27 1,72 0,26 0,38 -0,23 -0,04 0,08 0,09 -0,05

Laticínios                              1,18 0,55 1,08 2,50 2,36 1,28 0,59 0,60 0,66 0,30 0,35 0,30

Metalurgia de metais não-ferrosos 0,76 0,25 0,40 0,85 1,54 0,34 0,25 0,07 0,12 0,45 0,48 0,44

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e  de rações balanceadas para 
animais

0,76 0,57 1,03 1,90 1,72 0,64 0,74 0,50 0,66 0,80 0,45 0,29

Preparação de conservas de frutas e legumes, inclusive sucos e condimentos 1,08 0,69 0,08 0,72 1,55 0,46 0,26 1,22 -1,18 0,00 -0,99 -0,62

Produção de álcool 0,59 0,53 1,13 2,04 1,92 0,56 0,42 0,41 0,08 0,10 0,29 0,11

Produção de óleos, gorduras vegetais e animais 0,46 -0,02 1,32 1,78 1,97 0,82 1,11 1,38 0,79 0,60 0,61 1,41

Refino de petróleo 1,17 0,76 1,08 1,99 2,20 0,51 -0,29 -0,25 0,05 1,30 1,98 1,35

Siderurgia 1,22 0,30 0,78 1,50 1,92 0,55 0,42 0,11 0,20 0,42 0,55 0,48

Torrefação e moagem de café                   -0,07 0,07 -0,34 1,37 1,53 0,46 0,39 0,46 0,38 0,32 0,32 0,39

Fonte: Autora
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Apêndice 2A: Evolução da Tarifa Nominal - 1988/99

Setor de Atividade 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Abate e preparação de produtos de carne e de pescado 27,19      18,73      18,27      13,93      9,91        9,60        7,82        8,72        8,84        9,88        11,77      11,76      

Construção e reparação de embarcações 37,50      36,25      36,25      29,55      23,72      18,89      18,89      18,25      17,52      17,76      19,76      19,00      

Construção, montagem e reparação de veículos  ferroviários     45,56      45,56      45,56      39,67      32,06      20,00      19,91      18,93      18,00      18,07      20,07      18,95      

Fabricação  de  aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, 
gravação ou amplificação de som e vídeo 

63,95      55,96      68,10      56,12      42,03      28,79      19,83      42,87      28,29      20,95      25,72      24,14      

Fabricação  de  sabões,  detergentes,  produtos de limpeza e artigos  de 
perfumaria

68,62      59,46      58,93      42,05      24,33      16,25      13,41      11,19      13,13      14,60      17,25      17,32      

Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos, Inclusive eletrodomésticos, 
máquinas e utensílios para escritórios, peças e acessórios 

54,46      47,33      54,02      42,67      31,04      19,94      19,64      24,37      20,34      18,81      21,39      20,83      

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque 40,71      40,00      40,00      18,39      11,34      5,54        5,11        9,29        9,38        10,38      12,38      12,24      

Fabricação de artigos de borracha 58,20      53,08      51,56      36,29      24,84      15,21      13,38      13,78      13,94      13,61      15,55      15,55      

Fabricação de artigos do mobiliário       39,94      38,92      38,92      31,96      22,41      20,00      18,10      17,80      17,80      18,80      20,80      20,80      

Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 80,87      76,88      46,38      44,12      31,85      19,68      17,73      18,83      19,24      19,96      21,94      21,90      

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 65,00      65,00      79,44      58,83      44,02      34,24      19,90      37,84      55,78      49,38      40,53      31,32      

Fabricação de bebidas 77,50      76,59      75,20      63,66      44,13      19,80      14,90      18,06      18,81      20,44      21,98      21,88      

Fabricação de calçados 50,23      50,23      50,00      40,98      26,37      20,00      19,69      27,68      28,35      22,81      27,54      25,48      

Fabricação de cimento 25,00      15,00      9,00        6,00        6,00        4,00        3,00        3,00        4,00        5,00        7,00        7,00        

Fabricação de condutores e outros materiais elétricos, exclusive para veículos 43,03      32,88      32,71      26,63      21,76      17,85      17,31      14,72      14,57      15,54      17,51      17,44      

Fabricação de equipamentos para produção e distribuição de energia elétrica 44,53      37,97      35,82      27,41      20,85      18,23      18,20      16,84      16,19      16,67      18,67      18,16      

Fonte: Autora
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Apêndice 2B: Evolução da Tarifa Nominal - 1988/99

Setor de Atividade 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fabricação de máquinas, equipamentos e instalações, inclusive peças e 
acessórios 

46,69      37,85      37,97      29,47      22,86      19,34      19,13      17,28      16,02      16,19      18,19      17,41      

Fabricação de material e aparelhos eletrônicos e de comunicação 45,23      36,56      36,21      32,87      25,90      20,50      20,62      16,55      15,27      15,08      16,52      16,11      

Fabricação de motores e peças para veículos 47,06      39,06      38,12      29,82      22,79      19,97      19,46      17,80      17,32      18,04      20,04      19,67      

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 39,76      31,50      31,06      20,74      15,69      12,71      10,55      10,62      11,23      12,01      14,10      13,85      

Fabricação de outros produtos metalúrgicos 40,14      32,35      33,96      26,76      21,08      16,14      14,54      14,55      14,39      14,83      16,10      16,03      

Fabricação de outros veículos 38,33      35,00      35,35      27,12      20,52      13,87      12,20      14,82      12,85      12,19      14,52      13,87      

Fabricação de papel, papelão e artefatos de papel 35,34      27,11      25,83      14,86      10,98      9,97        8,31        11,17      10,92      12,58      15,29      15,29      

Fabricação de produtos de plástico 59,39      41,71      41,48      35,29      24,03      16,96      16,10      15,68      15,43      16,32      18,31      17,78      

Fabricação de produtos do fumo 82,22      81,39      81,39      71,67      50,14      19,44      18,33      16,91      16,91      17,55      19,55      19,55      

Fabricação de produtos farmacêuticos 41,69      28,21      24,45      17,22      13,37      11,72      3,05        9,12        8,37        9,26        11,10      10,90      

Fabricação de produtos químicos diversos 45,83      32,54      31,14      22,92      17,18      15,30      9,34        9,44        9,42        10,39      12,19      12,18      

Fabricação de produtos químicos inorgânicos 14,63      13,66      5,98        6,22        5,18        4,39        3,20        2,87        2,91        3,98        6,26        6,26        

Fabricação de resinas, fibras artificiais e sintéticas e elastômeros 48,33      32,99      25,78      20,77      17,03      14,29      6,78        8,51        10,96      12,07      14,12      14,11      

Fabricação de tratores e máquinas rodoviárias, inclusive peças e acessórios 49,89      45,11      42,78      31,44      24,62      19,67      19,30      16,26      15,17      15,14      16,80      15,80      

Fabricação de vidro e artigos de vidro 39,10      32,38      31,46      19,88      13,72      10,28      9,23        12,29      12,18      13,12      15,07      15,05      

Fabricação e refino de açúcar 26,61      23,75      23,75      18,93      18,48      18,39      9,18        12,67      12,67      13,67      15,67      15,67      

Fonte: Autora
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Apêndice 2C: Evolução da Tarifa Nominal - 1988/99

Setor de Atividade 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fundição 43,75      32,92      32,92      26,25      20,21      15,00      14,42      17,29      17,14      18,00      20,00      19,86      

Indústria da madeira 27,67      21,70      21,31      11,51      6,70        6,13        5,85        8,70        8,99        9,99        11,99      11,99      

Indústria do couro e peles e fabricação de artigos de viagem 36,33      26,97      17,57      14,95      12,52      10,19      10,09      9,30        9,41        10,58      12,54      12,45      

Indústria editorial e gráfica 27,50      21,73      21,73      12,20      9,85        9,05        9,19        9,50        9,77        10,63      12,34      12,34      

Indústria têxtil 68,83      67,61      44,62      42,98      30,05      18,61      17,35      18,34      18,57      19,11      21,10      21,10      

Indústrias diversas 44,36      42,17      41,84      33,47      24,42      17,71      15,22      12,71      12,27      12,72      14,14      13,73      

Laticínios                              39,94      33,08      33,08      28,11      22,36      20,00      24,64      20,06      20,19      19,83      23,10      22,45      

Metalurgia de metais não-ferrosos 33,92      22,23      21,58      16,44      12,05      9,23        8,86        9,53        9,49        10,48      12,47      12,46      

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e  de rações balanceadas para 
animais

31,23      26,91      26,91      20,98      15,40      11,76      8,78        12,23      12,14      12,06      13,81      13,81      

Preparação de conservas de frutas e legumes, inclusive sucos e condimentos 48,49      36,98      36,98      29,81      17,85      10,54      9,86        12,18      12,88      13,95      15,80      15,69      

Produção de álcool 20,00      20,00      20,00      13,33      13,33      13,33      6,67        3,00        0,67        7,67        35,00      30,00      

Produção de óleos, gorduras vegetais e animais 33,27      24,18      24,20      18,51      13,69      10,30      8,96        9,59        9,60        10,59      12,63      12,70      

Refino de petróleo 22,42      8,83        8,25        3,75        1,92        1,67        16,62      15,97      13,01      11,14      11,14      8,41        

Siderurgia 35,63      22,02      20,29      15,84      12,23      10,09      8,84        9,89        10,40      11,40      13,25      13,25      

Torrefação e moagem de café 32,00      26,00      26,00      17,00      12,50      11,00      9,20        10,00      12,00      13,00      15,00      15,33      

Fonte: Autora


