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Resumo 

A influência do comércio internacional sobre a produtividade do trabalho possui 

fundamental importância, uma vez que é a produtividade que garante o crescimento de longo 

prazo. Este trabalho analisa a relação entre o comércio internacional (no agregado e na indústria 

de transformação) e duas medidas de produtividade (do trabalho e PTF) no Brasil durante 2012-

2020. Foi utilizado o Modelo de Correção de Erros (VECM) para mensurar a relação entre 

exportações, importações e produtividade, funções impulso-resposta e decomposição da variância. 

Os resultados apontam que o comércio internacional no agregado e na indústria de transformação 

tem influência sobre ambas medidas de produtividade e apenas a PTF, respectivamente. 

Palavras-chave: exportações, importações, produtividade total dos fatores, cointegração .  

Códigos JEL: O47, L60, C32. 

Abstract 

The influence of international trade on labor productivity is of fundamental importance, since it is 

productivity that guarantees long-term growth. This paper analyzes the relationship between 

international trade (in the aggregate and in the manufacturing industry) and two measures of 

productivity (of labor and TFP) in Brazil during 2012-2020. The VECM model was used to 

measure the relationship between exports, imports and productivity, impulse-response functions 

and variance decomposition. The results show that international trade in the aggregate and in the 

manufacturing industry influences both productivity measures and only TFP, respectively.
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1. Introdução  

O crescimento econômico de um país pode ser medido por uma série de variáveis como o 

seu grau de integração com o resto do mundo. Com base na ideia de vantagens comparativas, o 

benefício do comércio internacional, por meio da difusão tecnológica, é afetar diretamente a 

produtividade dos países. Esse é considerado um dos fatores mais importantes para o crescimento 

econômico de um país no longo prazo (Lopez, 2005).1 A mensuração do comércio internacional 

pode ser feita meio do volume de exportações e importações que o país realiza com o resto do 

mundo, podendo ambas as atividades (exportadora e importadora) terem impactos significativos 

na produtividade. No âmbito teórico, existem diversas argumentações que buscam relacionar o 

crescimento das exportações com o aumento da produtividade: muitas vezes, os exportadores 

devem gerenciar os custos irrecuperáveis (sunking-costs) associados à entrada no mercado 

exportador, o que cria uma seleção das firmas mais eficientes (Melitz, 2003). Além disso, a teoria 

ELG (Export Led-Growth) argumenta que o aumento da atividade exportadora pode garantir 

ganhos de escala e consequentemente, maior produtividade. 

 No caso da relação entre as importações e produtividade, é possível argumentar que um 

maior volume importado permite o contato com novas tecnologias e bens de capital, capazes de 

influenciar positivamente a produtividade. Além disso, o maior acesso aos insumos e bens de 

capital pode reduzir os custos de transação para firmas importadoras, permitindo-lhes maiores 

ganhos dentro da competição internacional.  

Dentre os diversos que buscam fazer a análise da economia brasileira a partir da relação 

entre produtividade e comércio internacional, é possível citar trabalhos como os de Lisboa, Filho 

e Schor (2002), de Ferreira, Ellery e Gomes (2008) e Bonelli e Pinheiro (2008) que, embora sejam 

baseados em argumentações teóricas diferentes, acabam por explicar as mesmas interações. 

Entretanto, poucos são os trabalhos na literatura que buscam investigar a influência das 

 
1 Grossman e Helpman (1991) discutem também a ideia de que o comércio internacional deteriora os termos de troca 

e, para países que não são capazes de incorporar novas tecnologias, um efeito negativo sobre o crescimento pode ser 

observado. 
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importações na produtividade das economias, com destaque para a brasileira, dentre os quais 

podemos destacar o estudo de Silva, Bezerra e Lima (2012).  

Ao mesmo tempo, a indústria de transformação apresenta-se como um setor cuja 

importância é destacada por Kaldor (1966), ao associá-lo como o mais capacitado para garantir o 

crescimento da produtividade em um país e maior crescimento no longo prazo.  Particularmente 

para o Brasil, entre os anos de 2018 e 2019, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) revelam que a participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro subiu de 

21% para 22%, aumento esse liderado pela indústria extrativa e do segmento de serviços industriais 

de utilidade pública. A participação da indústria de transformação no PIB ficou em 11,3% em 

2018, sendo a menor contribuição do setor para o produto do país desde 19472. 

Nos anos de 1990, o Brasil viu-se frente a um processo de abertura comercial, promovido 

por políticas que objetivavam abrir a economia do país ao ambiente competitivo internacional, 

criado pela globalização e pela maior integração dos mercados. Dados apresentados pelo 

Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostram que tanto as atividades 

exportadoras quanto importadoras brasileiras registraram um aumento de 9,1% e 15,4% em 2019, 

respectivamente, em relação ao ano anterior.  

 Neste contexto, o presente trabalho propõe a avaliação empírica da relação entre o 

comércio internacional (exportações e importações) e a produtividade no Brasil, com foco para a 

indústria de transformação brasileira, no período de junho de 2012 até fevereiro de 2020. Por meio 

de modelo VECM, busca-se verificar se as variáveis que mensuram a produtividade e o comércio 

internacional no Brasil, para a indústria de transformação, apresentam uma relação comum de 

longo prazo, ou seja, se são cointegradas, de forma a trazer evidências empíricas da possível 

relação entre comércio internacional e produtividade. Em caso positivo de cointegração, um 

modelo de vetores autoregressivos com correção de erros é estimado para explicitar as dinâmicas 

de curto e longo prazos entre as variáveis. Inclui-se também a análise das respectivas funções de 

impulso-resposta e da decomposição da variância do erro de predição dos modelos estimados. 

Adicionalmente, as exportações e importações serão mensuradas de maneira especifica para a 

 
2 Fonte: https://www.ibge.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2020. 

https://www.ibge.gov.br/


8 
 
 

 

Internal Use Only 

indústria de transformação. A utilização desta medida de comércio internacional objetiva verificar 

as relações diretas entre a produtividade dessa indústria e suas importações e exportações (ou seja, 

em nível exclusivamente setorial).  

As contribuições dessa pesquisa consistem no uso de duas medidas de produtividade – 

produtividade total dos fatores (PTF) e produtividade do trabalho – de forma a tentar verificar se 

a relação entre comércio internacional e produtividade se diferencia de acordo com a medida de 

produtividade escolhida. Segundo, a mensuração dos dados de exportação de forma setorial 

(indústria de transformação) e de forma agregada, ao serem analisadas em conjunto com ambas as 

medidas de produtividade, podem permitir a obtenção de diferentes conclusões acerca da 

recomendação de políticas econômicas quando voltadas para a economia como um todo 

(agregado) e em nível setorial.  

Além disso, a pesquisa contribui, por meio das análises econométricas, no fornecimento de 

instrumentos adicionais na decisão de medidas que possam garantir um maior crescimento e 

aumento da produtividade do trabalho na indústria de transformação brasileira. Medidas que 

aumentem a participação deste setor no PIB do país podem ser uma forma de garantir um alicerce 

para o crescimento de longo prazo do país.  

Os resultados deste trabalho apontam que o comércio internacional tem influência sobre a 

produtividade do trabalho e a PTF no agregado. Mais especificamente, as exportações e 

importações levam a mudanças na produtividade do trabalho, enquanto as importações produzem 

mudanças na PTF. Já em nível setorial, choques no comércio internacional (exportações e 

importações) da indústria de transformação não produzem qualquer mudança na produtividade do 

trabalho, somente na PTF, que sofre influência das exportações. Além disso, todos os modelos 

apontam para a inexistência da relação entre câmbio e produtividade, independente da medida 

utilizada (seja produtividade do trabalho ou PTF).  

O trabalho está dividido em 7 seções. A próxima seção realizará uma revisão da literatura, 

buscando referências em autores cujo trabalho, seja em âmbito teórico ou empírico, se relacione 

com o tema em análise. A seção 3 buscará explicar a metodologia que será usada, enquanto a seção 
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4 trará uma explicação acerca dos dados utilizados, além de expor os resultados obtidos. A seção 

5 trará as conclusões obtidas pelo trabalho, enquanto a seção 6 e 7 expõe a bibliografia e os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 
 

 

Internal Use Only 

2. Capítulo 1 

2.1. Literatura Teórica 

As vantagens que o comércio internacional pode garantir a um país têm sido discutidas na 

literatura. Por exemplo, David Ricardo (1990) estabelece a chamada “Teoria das Vantagens 

Comparativas”, na qual os países devem produzir bens para os quais tenham vantagens 

comparativas (e não absolutas). Se todas as nações procedessem desta forma, o resultado seria 

benéfico, no agregado, para o produto, o bem-estar e, consequente, para o aumento da 

produtividade. 

A “Moderna Teoria do Crescimento”, proposta por Solow (1957), destaca que a função de 

produção da indústria conecta o volume produzido por uma economia aos fatores de produção e 

ao estado de conhecimento tecnológico. Em um contexto de maior abertura comercial, que 

promove aumentos nos níveis do insumo capital e acesso a novas tecnologias, haverá melhorias 

nos níveis de produção e, consequentemente, de produtividade. 

Já a “Teoria do Novo Crescimento”, de Romer (1990), enfatiza a importância do avanço 

tecnológico para a taxa de crescimento de uma economia. Para o autor, o comércio internacional, 

por promover maior contato com mercados mais amplos e tecnologias diversas, incentiva um 

maior nível de produtividade na atividade econômica. 

Alternativamente, Bhagwati (1978) estabelece outras explicações para a relação entre 

exportação e crescimento. Em primeiro lugar, o autor argumenta que as exportações se concentram 

em setores mais eficientes (logo, quanto maior a eficiência das firmas, maior a especialização e, 

consequentemente, maior a produtividade). Além disso, uma maior exposição a competição 

internacional cria pressões para estes setores manter custos menores. 

A hipótese do “Export-Led Growth” (ELG) foi introduzida por autores como Lamfalussy 

(1963). O autor ressalta a relevância do modelo ELG para explicar o desenvolvimento das 

economias por duas razões: i) a exportação, enquanto gasto autônomo, é uma variável 

determinante da demanda agregada, ou seja, é capaz de promover o crescimento no curto prazo; 

ii) a taxa de crescimento das exportações é fundamental para determinar a taxa de investimento de 

um país, garantindo também o crescimento no médio e longo prazo. 
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Segundo Kaldor (1970), são quatro as leis do crescimento das economias. A primeira indica 

que uma maior taxa de crescimento da indústria manufatureira leva a um maior crescimento no 

produto nacional. A segunda afirma que o maior crescimento de tal indústria leva a um aumento 

na produtividade do trabalho, em decorrência dos retornos crescentes de escala. A terceira lei, por 

sua vez, explica que o crescimento é determinado, em estágios mais avançados de 

desenvolvimento, pela atividade exportadora. A quarta e última lei afirma que o crescimento em 

longo prazo é determinado pelo nível de exportação: quanto maior o crescimento da indústria 

manufatureira, proporcionado pela atividade exportadora, maior será a transferência de 

trabalhadores em direção a setores econômicos mais produtivos, levando a uma taxa de 

produtividade cada vez mais elevada. 

Melo e Robinson (1992) observam, ainda, a existência de uma correlação positiva entre a 

expansão da atividade exportadora e o crescimento da produtividade total dos fatores de produção, 

sobretudo na indústria de transformação. Isto ocorre pelo uso de economias de escala, 

transferências de tecnologia e maiores incentivos promovidos pela competição. 

Há também uma teoria similar a ELG, mas que inverte o nexo de causalidade: nela, o 

crescimento promoveria um aumento de produtividade, mediante o aprimoramento de habilidades 

e tecnologia produtivas. Com isso, criar-se-á uma vantagem comparativa na produção que 

facilitará as exportações. Essa teoria é a chamada Growth-Led Export (GLE), discutida por 

Krugman (1984) e Lancaster (1980). 

De uma forma mais geral, Grossman e Helpman (1991) propõem quatro formas pelas quais 

o comércio internacional, isto é, tanto a atividade exportadora quanto importadora, podem 

promover o crescimento das economias. São elas:  garantia de incentivos para maiores inovações; 

promoção de uma maior e melhor alocação de recursos (devido a exposição a concorrência 

internacional); aumento do tamanho do mercado; e facilidade de aquisição do conhecimento (know 

how), por meio de novos insumos e melhores tecnologias. 

Barro e Sala-I-Martin (1995), ainda, argumentam que nações mais abertas ao resto do 

mundo possuem maior capacidade de absorver avanços tecnológicos gerados nos países em 

desenvolvimento. Os autores formulam um modelo teórico com dois países: um desenvolvido e o 
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outro em desenvolvimento. O avanço tecnológico ocorre com maior intensidade na nação 

desenvolvida, que será absorvido pelo país mais deficiente em inovações. Logo, quanto mais 

aberto ao comércio internacional determinado país for, maior será seu nível de produtividade. 

De forma geral, diversos autores apontam os benefícios das exportações e importações, ou 

seja, do comércio internacional, para o nível de produtividade das firmas e, consequentemente, 

sobre o crescimento das economias, mesmo quando distintas vertentes teóricas são consideradas. 

A seguir são apresentados estudos que avaliam tais relações empiricamente. 

2.2 Literatura empírica 

A relação de causalidade entre exportações, importações e produtividade é analisada em 

diversos trabalhos empíricos. Shan e Tian (1998), com base na Teoria do Novo Crescimento de 

Romer (1990), utiliza um modelo de Vetores Autoregressivos (VAR) para testar a possibilidade 

de uma relação positiva entre exportação e crescimento do produto para Shangai no período de 

1990-1996. Os autores não conseguem verificar tal relação empiricamente, argumentando que o 

desempenho excepcional do país no período analisado decorre de fatores domésticos, tais como 

investimentos externos e políticas públicas (reformas econômicas). Já Halpern, Koren e Szeidl 

(2001) buscam analisar a relação entre as importações e a PTF na Hungria entre 1992 e 2001. Os 

resultados obtidos pelos autores apontam que as importações têm uma influência de 25% sobre a 

produtividade, sendo que o uso de bens importados aumenta a receita das firmas em 22%.  Hung, 

Salomon e Sowerby (2004) analisam a relação entre comércio internacional e produtividade nos 

Estados Unidos entre os anos de 1996 e 2001, mediante modelos de regressão para dados em painel 

e técnicas de séries temporais. Neste caso, os atuores não encontram evidência de uma relação 

causal entre exportações e produtividade. 

Kaushik e Arbenser (2008) analisam a possibilidade de uma relação de bicausalidade entre 

as exportações e o crescimento econômico para a Índia durante período de 1971-2005 por meio de 

testes de cointegração. Os resultados apresentados levam a conclusão de que há unicausalidade na 

relação, com as exportações influenciando o crescimento econômico no longo prazo, por meio de 

impactos na produtividade, por exemplo. Ainda olhando para o caso da Índia, durante o período 

1995-2008, Sharma e Mishra (2015) analisam a relação entre os níveis de importação, exportação 

e produtividade dentro da indústria de transformação, com base em duas medidas diferentes de 
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produtividade: Fatores Totais da Produção (FTP) e Produtividade do Trabalho. Os resultados 

indicaram que a produtividade, mensurada por ambas as medidas, aumenta quando as firmas 

intensificam o comércio internacional.  

Em relação aos trabalhos que buscam verificar a existência das teorias ELG e GLE nas 

diversas economias ao redor do globo, observa-se que os resultados são diversos, muito embora a 

metodologia utilizada (séries temporais) seja semelhante em muitos casos. Keong, Yusop e Liew 

(2005), por meio de modelos VAR, testes de cointegração e de causalidade de Granger, testam a 

hipótese do ELG para a Malásia, e concluem que a relação positiva entre produto e exportação é 

válida no curto e longo prazo. Já Silaghi (2009) testa as hipóteses ELG e GLE para países da 

Europa Central e Oriental, sendo eles: Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, 

Lituânia, Polônia, Romênia, Eslovênia e Eslováquia. Para isto, foi primeiro testada a possibilidade 

da cointegração entre as séries de exportação e produtividade e, depois, usou-se de testes de 

causalidade de Granger. A hipótese ELG foi comprovada para a Bulgária, República Tcheca e 

Estônia. Quando as importações foram incluídas na análise, o modelo ELG tornou-se válido apenas 

para a República Tcheca e Lituânia. O modelo GLE, por sua vez, foi comprovado empiricamente 

apenas para a Hungria, Romênia e Eslovênia. Mediante a mesma metodologia, Taspinar, Sehnaz 

e Gokmenoglu (2015) confirmam a influência das exportações sobre a produtividade e o 

crescimento para Costa Rica entre os anos de 1980 e 2013. Lim e Ho (2013) também confirmam 

a teoria da ELG para Malásia, Tailândia, Indonésia e Cingapura entre os anos de 1953 a 2008.  

Para a economia brasileira, boa parte dos estudos focam na relação entre comércio 

internacional e crescimento, porém em um nível agregado. As metodologias utilizadas são 

diversas, mas a maioria dos resultados apontam para a influência do comércio internacional na 

produtividade, muito embora as explicações para isto variem de acordo com o autor. Fasano Filho 

(1988) mostra uma correlação positiva entre o nível de exportação e de crescimento econômico do 

Brasil no período de 1969-1984. Com base em uma função de produção neoclássica, o autor 

verifica que tal correlação é elevada, especialmente quando as taxas de exportações provenientes 

da indústria manufatureira são consideradas. Já Bonelli (1992) investiga a influência da política 

comercial no Brasil sobre a produtividade no período de 1975 a 1985. O autor conclui que o 

aumento das atividades exportadora e importadora foi acompanhado por um aumento da 
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produtividade total dos fatores. Ribeiro (2019) busca investigar se entre o período de 1980 e 2011 

há uma relação de longo prazo entre a taxa de crescimento do produto e a taxa de crescimento das 

exportações, avaliando se o crescimento da economia brasileira é restrito ao balanço de 

pagamentos ou não. Mediante o teste de cointegração de Johansen, o autor comprovou a relação 

de longo prazo entre as duas variáveis para o período analisado. 

Muitos trabalhos que lidam com a economia brasileira buscam analisar a relação comércio 

internacional e produtividade na década de 90, com foco na liberalização comercial promovida na 

época. Lisboa, Filho e Schor (2002) buscam investigar os efeitos da maior liberalização comercial 

sobre a produtividade brasileira, mediante dados de 1.700 empresas e por técnicas de dados em 

painel, entre os anos de 1985 a 1997. Os autores evidenciam que a redução das tarifas que incidiam 

sobre insumos importados promoveu um maior crescimento da produtividade nos anos analisados. 

Silva (2004) busca investigar se a liberalização comercial teve uma influência positiva na 

produtividade durante o período de 1989-1999 em 47 setores da indústria de transformação no 

Brasil. De acordo com a produção total dos fatores, verificou-se um crescimento da produtividade 

a partir dos anos 90, especialmente para os setores mais ligados à tecnologia. Argumenta-se que 

isto se deu graças a abertura comercial, pois criou um ambiente de maior competição e aquisição 

de insumos importados. Bonelli e Pinheiro (2008) buscaram investigar a mesma relação entre os 

anos de 1990 a 2000. Ao observar o desempenho individual de cada setor da economia, os autores 

concluem que o crescimento de setores fortemente protegidos antes da liberalização comercial 

cresceram mais (devido a exposição aos competidores internacionais). Outros setores (que não 

eram protegidos), se tornaram mais eficiente pela aquisição de melhores fatores de produção. 

Outro foco que os trabalhos que lidam com a economia brasileira é buscar a existência das 

relações previstas pelas teorias ELG e GLE. Por meio de um modelo VAR, Campos (2009) testa 

a existência de ambas as teorias para o Brasil entre o primeiro trimestre de 1975 até o segundo 

semestre de 2008, comprovando uma relação bicausal entre o PIB e o comércio externo do país. 

Araújo e Soares (2011) usam testes de causalidade de Granger para verificar a existência de ambas 

as teorias entre 1991 e 2010 no Brasil. Os autores concluem que a relação de bicausalidade é válida, 

ou seja, as exportações influenciam o nível do produto e vice-versa. 
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Já a busca pela identificação da relação ELG em nível setorial dentro da economia 

brasileira são poucos. Silva, Bezerra e Lima (2012), por exemplo, fazem uma análise da 

possibilidade de influência das exportações sobre a produtividade dentro da indústria da 

transformação brasileira durante o período de 1992-2010, considerando modelos de vetores 

autoregressivos com correção de erros e testes de causalidade. Os resultados obtidos pelo trabalho 

indicam que as exportações influenciam a produtividade positivamente, exceto quando há a 

presença de desvalorização cambial. Logo, a teoria ELG é considerada parcialmente verdadeira.  

A relação entre importações e produtividade para a economia brasileira é realizada em 

Silva, Bezerra e Lima (2012), utilizando econometria de séries temporais. Por meio disso, os 

autores encontraram evidências empíricas de que as importações influenciam positivamente a 

produtividade, garantindo, assim, um maior crescimento econômico de longo prazo.  Já Gazzoli 

(2016) busca investigar como a redução tarifária (a inserção de um maior volume de importações 

na economia)  alterou a produtividade no Brasil no período de 1997 a 2007. O autor conclui que 

as reduções das tarifas de importação para os insumos produzem um aumento significativo da 

produtividade (2,07% em média), atribuindo este considerável ganho ao acesso a insumos de maior 

qualidade ou variedade, ou a efeitos de aprendizado. 

2.3. Metodologia 

A metodologia desse trabalho consiste em uma abordagem de econometria de séries 

temporais para avaliar a relação entre as exportações e a produtividade para a indústria de 

transformação no Brasil. A primeira metodologia a ser explicada será a respeito do cálculo da PTF 

(Produtividade Total dos Fatores), abordando as diversas metodologias de cálculo de tal medida 

de produtividade. Depois, testes de cointegração são considerados com o objetivo de testar a 

existência de uma possível relação comum de longo prazo entre exportações e produtividade. Com 

base nos resultados de cointegração, serão estimados os modelos apropriados para capturar as 

dinâmicas das relações, ou seja, por meio de modelos VAR ou VECM. Adicionalmente à análise 

dos modelos estimados, serão construídas as respectivas funções impulso-resposta e a 

decomposição da variância do erro para configurar as principais relações entre exportações, 

importações e ambas medidas de produtividade. 
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2.3.1 Produtividade Total de Fatores: metodologia, base de dados e cálculo 

Serão expostas nesta seção duas medidas de produtividade. A primeira se refere a 

produtividade do trabalho e a segunda,  a PTF (Produtividade Total dos Fatores), ressaltando as 

dificuldades metodológicas de ambas medidas. 

 A produtividade do trabalho é uma forma de medida parcial de produtividade, 

correspondente a divisão entre uma medida de produção (produção física ou valor adicionado) e 

alguma medida de trabalho (horas trabalhadas ou total de pessoas empregadas. Uma das medidas 

de produtividade de trabalho (e que será usada nesta pesquisa) pode ser dada pelo quociente do 

produto Y com o insumo trabalho (L). Matematicamente falando: 

𝑃𝐿 =  
𝑌

𝐿
                                                                                                                                       (1)  

            Porém, podem haver dificuldades em se mensurar a produção e a quantidade de trabalho 

empregado dentro da linha de produção. Em termos agregados, a medida mais comumente usada 

é o PIB (Produto Interno Bruto). Mas em termos setoriais a questão se torna mais difícil devido as 

diversas formas e nuances quando se realiza o cálculo do valor agregado em termos setoriais. Além 

disso, o insumo trabalho L pode ser medido de várias formas. Normalmente, a medida usada são 

as horas médias trabalhadas, medida difícil de ser adotada e mensurada. Dada esta dificuldade, 

diversos trabalhos buscam realizar tal mensuração para os dados brasileiros. Por exemplo, a PNAD 

capta horas trabalhadas declaradas pelas famílias, mas não é, necessariamente, as horas 

efetivamente trabalhadas. A PME, por sua vez, não realiza uma pesquisa de abrangência nacional. 

 Há, sobre a produtividade do trabalho, um problema de cerne teórico: enquanto medida 

parcial, não há distinção dos ganhos de produtividade advindos de novas tecnologias ou da 

substituição de trabalho por capital. Por exemplo, se uma empresa diminui o número de horas 

trabalhadas, mas aumenta a produção por conta de novas máquinas, haverá um aumento da 

produtividade do trabalho, mesmo que a máquina tenha um aparato tecnológico obsoleto. 

Por sua vez, a PTF pode ser definida como uma medida de produtividade agregada da 

economia, responsável por capturar a parte do crescimento não explicada pelos estoques de fatores 

de produção. Porém, a formulação da PTF encontra algumas diferenças em sua aplicação. Por 
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exemplo, existem vários formatos de função de produção e diversos valores dos parâmetros que 

vão compor estas funções. 

 No entanto, a forma da função de produção mais comum é a Cobb-Douglas, 

matematicamente dada por: 

𝑌 = 𝐴𝐾α𝐿(1−α)                                                                                                                          (2) 

na qual Y é uma medida de produto, A é a PTF, K é a medida de estoque de capital, L é uma 

medida do estoque de mão de obra e α é uma constante. Como já dito, o valor de α não é 

consensual. Gomes, Pêssoa e Veloso (2003) e Barbosa Filho, Pêssoa e Veloso (2010) usam 0,4. 

Bonelli e Bacha (2013) e Bonelli e Veloso (2012) assumem o valor de 0,46.  

 A partir desta função Cobb-Douglas, é possível decompor as taxas de crescimento do 

produto nas taxas de crescimento do capital, trabalho e PTF, conforme dado pela seguinte equação: 

𝑦 = α + α𝑘 + (1 −  α)𝑙                                                                                                                          (3) 

 Torna-se válido analisar formas específicas de cálculo da PTF utilizadas em diversos 

trabalhos empíricos, pois cada trabalho possui suas especificidades de acordo com os períodos e 

situações em que a PTF é calculada e analisada. 

 Filho (2001) realiza o cálculo da PTF partindo de uma função Cobb-Douglas, na qual: 

𝑌𝑡 =  𝐴𝑡  𝐾𝑡−1
α 𝐿𝑡

1−α                                                                                                                      (4) 

Na qual Y é o PIB efetivo, K é o estoque de capital, L se refere aos serviços de trabalho e 

A é a PTF (contribuição da tecnologia). Os elementos α e 1- α são as contribuições do capital e do 

trabalho na renda, respectivamente. Esta função Cobb-Douglas se destaca das demais pelo fato de 

usar em seu cálculo o estoque de capital em “t-1”, intuitivamente devido ao fato de que o 

investimento demorará algum tempo para promover o aumento da capacidade instalada. 
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 O cálculo do estoque de capital é feito pelo método do inventário perpétuo, visto que não 

há uma série estabelecida de estoque de capital no Brasil. Pelo método do inventário perpétuo3, 

sabe-se que: 

𝐾𝑡 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 +  𝐼𝑡                                                                                                              (5) 

 Com o investimento 𝐼𝑡 sendo dado pela proxy FBCF(Formação Bruta do Capital Fixo) e δ 

sendo a taxa de depreciação. Esta última equação pode ser também dada por: 

𝐾𝑡 = (1 −  𝛿)𝑡𝐾0 +  ∑(1 − 𝛿)𝑡− 𝑖𝐼𝑡

𝑡

𝑖=1

                                                                                   (6) 

 Embora a taxa de investimento tenha uma proxy, há a dificuldade em se calcular a taxa de 

depreciação e o nível de capital inicial. Vários autores estimam a taxa de depreciação, e chegam a 

diferentes valores. Carvalho (1996) estimou uma taxa de depreciação que varia entre 3,56% a 

4,32%, já Bonelli e Fonseca (1998), chegam ao valor de 3,1%. Porém, a regra comum (de bolso), 

conforme dado por Jones (2000) é uma taxa correspondente a 5%. 

 Por sua vez, o estoque de capital inicial pode ter valor estimado a partir da equação anterior: 

𝐾0 = (1 −  𝛿)𝑛 𝐾𝑛−1 +  ∑(
1 − 𝛿

1 + 𝑔
)𝑖 𝐼0

𝑛−1

 𝑖=0

, 𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑗 = (1 + 𝑔)𝐼𝑗−1                                     (7) 

 Calculando o limite desta última equação tendendo ao infinito, o estoque de capital inicial 

será dado por: 

𝐾0 =  
(1 + 𝑔)

(𝑔 +  𝛿)
𝐼0                                                                                                                        (8) 

 A partir deste método, define-se o estoque de capital inicial, e o resto da série pode ser 

então calculado mediante o método do inventário perpétuo. Com o estoque de capital definido, é 

preciso considerar a existência de diversas intensidades do uso do fator capital no processo de 

 
3 Cabe ressaltar que os demais trabalhos que também serão citados mais à frente também utilizam o método do 
inventário perpétuo 
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produção. Logo, o estoque de capital será corrigido por meio da utilização da capacidade instalada 

da indústria de transformação, obtida por dados obtidos na CNI. 

 O cálculo da PTF será feito de acordo com a metodologia exposta por Filho (2001), visto 

que seu método utiliza uma variável própria da indústria de transformação (capacidade de 

utilização) e possui uma lógica de maturação do capital mais concernente com a realidade (visto 

que considera o estoque de capital em “t-1”, devido ao fato de que o investimento vai demorar 

certo tempo em promover o aumento da capacidade instalada). Seguindo os trabalhos de Gomes, 

Pêssoa e Veloso (2003) e Barbosa Filho, Pêssoa e Veloso (2010), o α (participação relativa do 

capital) será igual a 0,4, enquanto o 1- α (participação relativa do trabalho) será 0,6. Esta escolha 

reflete uma característica própria da indústria de transformação, que é ser trabalho-intensiva. Logo, 

é razoável assumir que o trabalho tenha maior participação relativa na produção da indústria de 

transformação. 

2.3.2 Teste de cointegração de Johansen 

Antes de abordarmos o teste de cointegração de Johansen, cabe ressaltar que a explicação 

do teste de Chow e os testes de raiz unitária (que devem ser realizados antes do teste de 

cointegração) foram abordados no apêndice nas seções 7.1 e 7.2 respectivamente. 

Se as séries temporais em análise são todas estacionárias em nível, 𝐼(0), adotamos um 

modelo VAR para mensurar as relações associadas. Por outro lado, caso os testes de raiz unitária 

indiquem que as séries são não estacionárias e integradas de mesma ordem, torna-se necessário 

avaliar se há uma relação comum de longo prazo entre elas, i.e. se são cointegradas, uma vez que 

a estimação dos modelos VAR com séries cointegradas pode resultar em relações espúrias. Para 

verificar se as séries em questão são cointegradas, será considerado o teste de cointegração de 

Johansen (1988). A cointegração pode ser definida como uma tendência aleatória comum que as 

variáveis, dentro de um modelo, podem assumir no longo prazo, mesmo com a presença de desvios 

de curto prazo. 

Para entender o teste de cointegração de Johansen, deve-se partir de um VAR da seguinte 

forma: 

𝒚𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝒚𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝒚𝑡−𝑝 + 𝜺𝑡,                                                                               (9)  
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onde 𝒚𝑡 = [𝑦1,𝑡, 𝑦2,𝑡, … , 𝑦𝑛,𝑡]′ é um vetor de ordem 𝑛 das variáveis que compõem o sistema, 𝐴0 o 

vetor 𝑛 × 1 dos termos de intercepto,  𝐴𝑗 refere-se a matriz de coeficientes de ordem 𝑛 × 𝑛, 𝑗 =

1, … , 𝑝, {𝜺𝑡} é um processo n dimensional de termos de erro i.i.d. com média zero e matriz de 

covariâncias Σ𝜺.  

Os modelos VAR requerem a condição de estacionariedade das séries. Quando não se 

verifica tal restrição, sobretudo em séries econômicas, há a necessidade de se avaliar a 

possibilidade de que a combinação linear das variáveis possa ser estacionária, isto é, se são 

cointegradas. Na presença de cointegração é possível modelar dinâmicas de curto e longo prazos 

entre as variáveis. Os componentes do vetor 𝒚𝑡 são ditos cointegrados de ordem (𝑑, 𝑏), denotado 

por 𝐶𝐼(𝑑, 𝑏), se: i) todos os componentes de 𝒚𝒕 são integrados de ordem 𝑑; ii) e existe um vetor 

de cointegração 𝜷 = [𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛]′ tal que 𝜷𝒚𝑡 =  𝛽1𝑦1,𝑡 + 𝛽2𝑦2,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑦𝑛,𝑡 é integrado de 

ordem (𝑑 − 𝑏), com 𝑏 > 0 (Enders, 2015). Considerando as variáveis econômicas em equilíbrio 

de longo prazo quando 𝛽1𝑦1,𝑡 + 𝛽2𝑦2,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑦𝑛,𝑡 = 0, o desvio a esse equilíbrio, 𝒆𝑡, 

conhecido também como termo de correção de erros, é 𝜷𝒚𝑡 = 𝒆𝑡, um processo estacionário. 

Portanto, tal relação deve ser incorporada na análise da dinâmica do sistema, constituindo um 

modelo com correção de erros.  

Podemos escrever a Eq. (9) em termos de um VECM da seguinte maneira: 

𝛥𝒚𝑡 = π𝒚𝑡−1 + ∑ 𝜋𝑖∆𝒚𝒕−𝒊
𝒑−𝟏
𝒊=𝟏 + 𝜺𝑡,                                                                                       (10)  

onde π = −(𝐼 − ∑ 𝐴𝑖
𝑝
𝑖=1 ) e 𝜋𝑖 = − ∑ 𝐴𝑗

𝑝
𝑗=𝑖+1 . 

A principal vantagem de se escrever um modelo de correção de erros deve-se ao fato da 

incorporação de informações de longo e curto prazos, mediante ajustes nas variações de 𝒚𝑡. Na 

equação em (10), uma questão fundamental consiste na determinação do posto da matriz 𝜋, que é 

igual ao número de vetores de cointegração independentes, i.e. o número de relações de 

cointegração do sistema. Se o posto de 𝜋 é nulo, temos um modelo VAR em primeira diferença. 

Por exemplo, se o posto de 𝜋 é igual a 1, há um único vetor de cointegração e o componente π𝒚𝑡−1 

corresponde ao termo de correção de erros. Johansen (1988) ainda propõe a decomposição de 𝜋 

em duas matrizes da seguinte forma: 
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π = 𝛂𝛃′,                                                                                                                                       (11) 

sendo que 𝜶 é uma matriz de ordem 𝑛 × 𝑟, onde n é o número de variáveis do sistema e r o número 

de relações de cointegração (posto de 𝜋), com os parâmetros que representam a velocidade de 

ajustamento no curto prazo à dinâmica comum de longo prazo; e 𝜷, também de ordem 𝑛 × 𝑟, é 

uma matriz de coeficientes de cointegração. 

Dessa forma, a análise da presença de cointegração se resume a verificação do posto da 

matriz 𝜋. Johansen (1988) propôs duas estatísticas para testar a significância das raízes 

caraterísticas de 𝜋, o que resulta na determinação do número de vetores (relações) de cointegração. 

O teste do traço, cuja hipótese nula é a da existência de �̅� vetores de cointegração, contra a hipótese 

alternativa de 𝑟 > �̅�. Rejeitar a hipótese nula significa inferir que há mais de �̅� vetores de 

cointegração. De forma alternativa, o teste de máximo autovalor, tem a hipótese nula assumindo 

que há �̅� vetores de cointegração, enquanto a hipótese alternativa, mais restritiva, estabelece que 

há �̅� + 1 vetores. As estatísticas associadas ao teste do traço e do máximo autovalor são obtidas 

por, respectivamente: 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) = −𝑇 ∑ ln(1 − �̂�𝑖)
𝑛
𝑖=𝑟+1 ,                                                                                       (12)  

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇ln(1 − �̂�𝑟+1),                                                                                       (13)  

onde �̂�𝑖 são os valores estimados das raízes características (autovalores) da matriz 𝜋 e 𝑇 é o número 

de observações da amostra considerada. 

2.3.3 Modelos VAR e VECM 

Em caso de ausência de relações de cointegração entre as séries avaliadas, um modelo VAR 

deverá ser considerado. Os modelos de vetores autoregressivos são uma extensão do modelo 

autoregressivo e de médias móveis (ARMA), univariados, mas para análises com várias variáveis 

(equações simultâneas), e têm como origem a necessidade de tratar as variáveis de um sistema de 

maneira simétrica, sem criar hipóteses acerca de possíveis correlações entre tais variáveis. A 

abordagem realizada pelo VAR permite verificar as relações entre as variáveis que compõem o 

sistema mediante instrumentos, como suas funções impulso-resposta e com base na análise da 

decomposição da variância. 
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 Por exemplo, um modelo VAR de ordem 1, VAR (1), para o caso bivariado pode ser 

expresso como: 

𝑦1,𝑡 = 𝑎1,0 + 𝑎1,1𝑦1,𝑡−1 +  𝑎1,2𝑦2,𝑡−1 + 휀1,𝑡,                                                                        (14)  

𝑦2,𝑡 = 𝑎2,0 + 𝑎2,1𝑦1,𝑡−1 +  𝑎2,2𝑦2,𝑡−1 + 휀2,𝑡,                                                                        (15)  

onde 𝑎𝑖,𝑗 são os coeficientes associados, 𝑖, 𝑗 = 0,1, … ,2, 휀1,𝑡 e 휀2,𝑡 são distúrbios do tipo ruído-

branco não correlacionados. 

 Note que a forma generalizada do VAR, em termos matriciais, é representada como na 

equação em (10). A determinação da ordem do modelo VAR, 𝑝 – número de defasagens, dá-se 

com base na análise de critérios de informação para obtenção da estrutura mais parcimoniosa. Os 

parâmetros são estimados por mínimos quadrados, sob a condição de estacionariedade das séries 

em questão. O VAR permite que cada variável tenha sua dinâmica baseada em suas próprias 

defasagens e em defasagens das demais variáveis e, ainda, com a inclusão de variáveis exógenas. 

A vantagem do modelo VAR está no fato de que sua estrutura não requer conhecimento sobre 

forças exógenas que atuam sobre os processos estocásticos que compõem a estrutura multivariada.  

 Em caso da evidência de relações de cointegração entre as variáveis analisadas, um VECM 

deve ser estimado para incorporar a dinâmica comum de longo prazo. Novamente, por exemplo, 

um modelo VECM de ordem unitária, VECM (1), bivariado, e com uma relação de cointegração, 

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝜋) = 1, pode ser representado como (Enders, 2015): 

𝛥𝑦1,𝑡 = 𝑎1,0 + 𝛼1(𝑦1,𝑡 − 𝛽𝑦2,𝑡) + 𝑎1,1𝛥𝑦1,𝑡−1 + 𝑎1,2𝛥𝑦2,𝑡−1 + 휀1,𝑡,                            (16)  

𝛥𝑦2,𝑡 = 𝑎2,0 + 𝛼2(𝑦1,𝑡 − 𝛽𝑦2,𝑡) + 𝑎2,1𝛥𝑦1,𝑡−1 + 𝑎2,2𝛥𝑦2,𝑡−1 + 휀2,𝑡,                            (17)  

onde 𝜶 = [𝛼1, 𝛼2]′ são os parâmetros de velocidade de ajustamento dos desvios da relação comum 

de longo prazo. Quanto maior 𝛼1, maior a resposta de 𝑦1,𝑡 aos desvios passados da relação de longo 

prazo. Se ambos os parâmetros 𝛼1 e 𝛼2 são estatisticamente iguais a zero, não há relação comum 

no longo prazo, sem a necessidade do termo de correção de erros. 𝜷′ = [1, −𝛽] é o vetor dos 

parâmetros de cointegração normalizado, ou seja, 𝑦1,𝑡 − 𝛽𝑦2,𝑡 = 0. De forma geral, o modelo 



23 
 
 

 

Internal Use Only 

VECM corresponde a um modelo VAR em primeira diferença com a inclusão dos termos de 

correção de erros 𝛼1(𝑦1,𝑡 − 𝛽𝑦2,𝑡) e 𝛼2(𝑦1,𝑡 − 𝛽𝑦2,𝑡). 

 A determinação do número de defasagens do modelo também se dá a partir dos critérios 

de seleção, objetivando a estrutura mais parcimoniosa. Para verificar a adequação dos modelos 

estimados, a presença de autocorrelação nos resíduos foi avaliada de acordo com os testes 

Portmanteau de Ljung e Box (1978) – teste PT, e o teste de multiplicadores de Lagrange de Breusch 

(1978) e Godfrey (1978) – teste LM. O teste PT avalia a hipótese nula de ausência autocorrelação 

nos resíduos para uma determinada defasagem ℎ, enquanto que o teste LM, mais restritivo, tem 

como hipótese nula a ausência de autocorrelação serial nos resíduos para até uma determinada 

defasagem ℎ. Ambos os testes serão considerados para diferentes valores de ℎ.  

Por fim, com base nos modelos estimados e com a ausência de correlação serial, as análises 

incluem também a estimação das respectivas funções impulso-resposta e da decomposição da 

variância do erro de previsão. A função impulso-resposta é uma forma útil para se explorar as 

interações entre as variáveis que compõem o modelo, que se traduz em mostrar os efeitos de 

choques nos componentes de erro aleatórios sobre a dinâmica das variáveis do modelo em questão 

(Enders, 2015). Alternativamente, a decomposição de variância dos erros de previsão permite 

analisar as inter-relações entre as variáveis do sistema, ou seja, a contribuição percentual de cada 

variável para a variação das variáveis dependentes4. 

2.4. Análise empírica 

2.4.1 Base de dados  

Os dados considerados nessa pesquisa são de periodicidade mensal, tendo início em 

Junho de 2012 e término em Fevereiro de 2020, compreendendo as seguintes variáveis: 1) o 

volume financeiro das exportações e importações em nível agregado (FOB), expresso em 

milhões de USD e obtido no Ministério de Indústria e Comércio (MDIC); 2) o volume 

financeiro das exportações e importações da indústria de transformação, construída pela soma 

dos volumes financeiros (expressos em milhões de USD) de cada setor dessa indústria, obtidos 

no MDIC - a identificação dos setores da indústria de transformação foi realizada de acordo 

 
4 Para detalhes da construção de funções impulso-resposta e da decomposição da variância do erro de previsão em 

modelos VAR/VECM ver Enders (2015). 
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com as informações da Tabela 1, classificação essa desenvolvida pelo Classificação Nacional 

de Atividades Economicas(CNAE),do IBGE; 3) o índice de horas trabalhadas na indústria de 

transformação, obtido pela Confederação de Nacional da Indústria (CNI); 4) o índice de 

produção da indústria de transformação, divulgado pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF). 

A medida de produtividade da indústria de transformação foi calculada como a razão entre o 

índice de produção (PIM-PF) e o índice de horas trabalhadas. Coletou-se também a série do 

índice de preços ao atacado (IPA) dos Estados Unidos, obtida do Bureau of Labor Statistics 

(BLS). Com base no IPA, as medidas das exportações foram deflacionadas em valores correntes 

de Dezembro de 2019. Cabe destacar que o período selecionado para as variáveis é decorrente 

da disponibilidade dos dados da série do PIM-PF quando da realização da pesquisa5.Para o 

cálculo da PTF, foram coletados os seguintes dados: 1)Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 

proveniente do indicador de FBCF do Ipea, e que servirá como proxy do investimento; 2) a 

depreciação(𝛿) seguirá o valor de 5%, conforme sugerido por Jones (2000); 3) a utilização da 

capacidade instalada da indústria de transformação(em %), proveniente dos indicadores 

industriais da CNI; 4) o total de pessoas ocupadas (em mil), proveniente do IBGE; 5) o PIB 

real(em R$ milhões), calculado com os valores do PIB nominal(retirado da base de dados do 

Banco Central do Brasil) e deflacionados pelo IPCA(proveniente do IBGE). 

Foram coletadas também as séries mensais do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo) e da taxa de câmbio nominal (R$/US$), de forma a se calcular a taxa de câmbio real, 

variável que também comporá o modelo de estudo. A inclusão do câmbio na análise mostra-se 

de fundamental importância, em decorrência da evidência da literatura acerca das relações entre 

exportações e taxa de câmbio nas economias, mais precisamente da conhecida condição 

Marshall-Lerner, que analisa a relação entre o nível das exportações e a balança comercial a 

partir da apreciação/depreciação real do câmbio, relação esta analisada, por exemplo, por Junz 

e Rhomberg (1973). Partindo de uma situação na qual a balança comercial está equilibrada, é 

possível afirmar que, com a ocorrência de uma depreciação real do câmbio, a balança comercial 

ficará superavitária. Porém, o efeito positivo da depreciação cambial sobre a balança comercial 

 
5 Dados correspondentes ao ano de 2020 não foram considerados em vista da crise causada pela pandemia da COVID-

19, evento sistêmico que poderia distorcer os resultados.  
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não se faz presente de modo imediato. Magee (1973) nota que existem dois efeitos: um efeito 

indireto positivo, pois os preços nacionais ficarão mais baratas em relação aos preços 

estrangeiros; mas há também um efeito direto negativo, pois o câmbio desvalorizado implica 

em um preço maior pago pelas importações. A junção dos dois efeitos, negativo em um primeiro 

momento, seguido do efeito positivo no longo prazo, forma a chamada “curva J”, cujo 

comportamento tem origem pela ocorrência dos efeitos já mencionados. 

Tabela 1. Setores que compõem a indústria de transformação no Brasil segundo o IBGE. 

Setores da Indústria de Transformação 

Produtos Alimentícios 

Confecção de Artigos de Vestuário e Acessórios 

Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos 

Veículos Automotores, Carrocerias e Autopeças 

Produtos de Minerais Não-Metálicos 

Produtos de Borracha e de Material Plástico 

Máquinas e Equipamentos 

Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 

Produtos Têxteis 

Móveis 

Produtos Químicos 

Metalurgia 

Máquinas, Aparelhos e Materiais elétricos 

Produtos de Madeira 

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Ópticos 

Coque, Derivados do Petróleo e Biocombustíveis 

Produtos Diversos 

Bebidas 

Impressão e Reprodução de Gravações 

Outros Equipamentos de Transporte, exceto Veículos Automotores 

Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 

Produtos do Fumo 

Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

 

Além disso, são diversos os trabalhos empíricos que buscam analisar a relação entre 

câmbio e exportação. Bahmani-Oskooee e Malixi (1992) confirmam a existência da curva J 
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para a economia brasileira, grega, coreana e indiana, muito embora os autores observam que o 

efeito de curto prazo (o efeito direto que se sobrepõe ao efeito indireto) não seguem o padrão 

inicial previsto pela curva. Porém, em todos os casos, o efeito de longo prazo (isto é, uma 

balança comercial positiva) é observado em todos os casos analisados. Kannebley (2002), 

Pourchet (2003), Moura e Silva (2005), e Arruda, Castelar e Martins (2019) são exemplos que 

evidenciam a relação entre o câmbio real e as exportações, sobretudo para Brasil, o que suporta 

a inclusão do câmbio para controlar as relações entre exportações e produtividade. 

2.4.2 Resumo das variáveis, gráficos e estratégia econométrica 

A Tabela 2 apresenta um resumo das séries selecionadas nesta pesquisa. 

Tabela 2. Descrição das variáveis consideradas para mensurar a relação entre exportação e 

produtividade na indústria de transformação no Brasil. 

Símbolo Significado Unidade de 

medida 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 Exportações em nível agregado (FOB) USD (em milhões) 

∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 Exportações em nível agregado (FOB) em primeira 

diferença 

USD (em milhões) 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇 Exportações da indústria de transformação USD (em milhões) 

∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇 Exportações da indústria de transformação em 

primeira diferença 

USD (em milhões) 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 Importações em nível agregado (FOB) USD (em milhões) 

∆𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 Importações em nível agregado (FOB) em primeira 

diferença 

USD (em milhões) 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇 Importações da indústria de transformação USD (em milhões) 

∆𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇 Importações da indústria de transformação em 

primeira diferença 

USD (em milhões) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 Produtividade do trabalho na indústria de 

transformação 

Índice 

∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 Produtividade do trabalho em primeira diferença  Índice 

𝑃𝑇𝐹𝑡 Produtividade Total dos Fatores Índice 
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∆𝑃𝑇𝐹𝑡 Produtividade Total dos Fatores em primeira 

diferença 

Índice 

𝑒𝑡 Taxa de câmbio real BRL/USD 

𝛥𝑒𝑡 Taxa de câmbio real em primeira diferença BRL/USD 

 

A Figura 1 apresenta a evolução temporal das séries mensais de exportações no agregado 

(FOB) e exportações da indústria de transformação (IT) no Brasil, no período de 2002 a 2019, em 

conjunto com a série da produtividade do trabalho da mesma indústria (construída pelo quociente 

entre o índice PIM-PF e o índice de horas trabalhadas) e a série correspondente a Produtividade 

Total de Fatores (PTF).  

Como evidenciado pela Figura 1, as séries de exportações (seja em nível setorial ou 

agregado) apresentam uma tendência de ascensão (o que indica a presença de não 

estacionariedade, embora isto deva ser comprovado mediante os métodos econométricos formais). 

Já para as séries de importações (Figura 2), existe uma tendência de queda, causada pela 

diminuição de renda durante a crise econômica brasileira. Esta tendência mantém-se até meados 

do ano de 2016, e depois passa a assumir uma tendência de ascensão (ainda que tímida). 

Para a produtividade da indústria de transformação, seja na Figura 1 ou na Figura 2, 

observa-se uma maior estagnação, enquanto a série correspondente a PTF apresenta-se em queda 

durante todo o período analisado. 
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Figura 1. Evolução mensal da exportação (em nível agregado e da indústria de 

transformação), da medida de produtividade da indústria de transformação e da produtividade 

total dos fatores (PTF) no período de Junho de 2012 a Fevereiro de 2020. 

 

 

Figura 2. Evolução mensal da importação (em nível agregado e da indústria de 

transformação), da medida de produtividade da indústria de transformação e da produtividade 

total dos fatores (PTF) no período de Junho de 2012 a Fevereiro de 2021. 

 

A estratégia econométrica conduzida neste trabalho consistiu em, inicialmente, 

dessazonalizar as séries de exportações e produtividade, uma vez que a análise da Figura 1 e 2 
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evidenciaram o componente sazonal na dinâmica das séries6,7. Com base nas séries sem 

sazonalidade, mediante o teste de Chow, avaliou-se a possibilidade de quebras estruturais nas 

dinâmicas, dado que podem influenciar as inferências acerca da presença de raiz unitária. Para os 

períodos de quebra, se definiu variáveis dummy para os períodos de quebra. Em seguida, testou-se 

a estacionariedade das séries com base nos testes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Zivot e 

Andrews (1992) (ZA), sendo que este último leva em consideração a presença de quebras 

estruturais. Caso as séries sejam não estacionárias, e de mesma ordem de integração, procede-se 

para a avaliação do teste de cointegração de Johansen. Por fim, se as séries apresentarem uma 

relação comum de longo prazo, i.e., forem cointegradas, será um modelo VECM, para avaliar a 

dinâmica conjunta. Caso contrário, se as séries não forem cointegradas, estima-se um modelo 

VAR. Por fim, a partir dos modelos estimados, são interpretados os resultados da análise de 

decomposição da variância do erro de previsão e da função impulso-resposta. Todas as análises 

foram realizadas no software R versão 3.6.0. 

2.4.3 Teste de cointegração de Johansen 

Atestada a presença de quebras estruturais e de raiz unitária de ordem comum, 𝐼(1), para 

as séries de exportação (FOB e IT), importação (FOB e IT) e para ambas as medidas de 

produtividade, bem como detectada a presença de quebras estruturais, procedeu-se para a avaliação 

da existência de relações de cointegração. Para o teste de cointegração de Johansen, foram 

analisados 4 modelos: exportações e importações no agregado com a produtividade do trabalho e 

com a produtividade total dos fatores; exportações e importações em nível setorial com a 

produtividade do trabalho e, por fim, com a produtividade total dos fatores. Foram também 

incluídas variáveis dummy de quebra estrutural para as exportações, importações e para as duas 

medidas de produtividade. 

O objetivo em se estimar estes quatro modelos é mensurar a relação entre duas diferentes 

medidas de produtividade e o nível de comércio internacional, tanto no agregado quanto em nível 

 
6 A remoção do componente sazonal das séries permite uma análise mais apropriada das dinâmicas associadas, assim 

como evita a necessidade do controle da sazonalidade com a inclusão de variáveis adicionais nos modelos, inclusão 

essa que reduz os graus de liberdade. As séries foram dessazonalizadas de acordo com o modelo X-13 ARIMA-SETS, 

disponível no pacote “seasonal” do software R. Para mais detalhes ver Sax e Eddelbuettel (2018).  
7 A série do câmbio real não foi dessazonalizada, uma vez que sua dinâmica, para o período selecionado, não 

apresentou evidência da existência de componente sazonal. 



30 
 
 

 

Internal Use Only 

setorial. Em todos as análises de cointegração, o número de defasagens nos modelos foi 

determinado com base no critério Bayesiano (BIC), considerando a estrutura mais parcimoniosa. 

Por fim, para todos os modelos, a inclusão do câmbio real gerou a necessidade de se realizar dois 

testes de cointegração: um que inclui o câmbio real como variável exógena, e outro que coloca o 

câmbio real como variável endógena. Abaixo, estão expostas apenas os testes de cointegração que 

incluem o câmbio corretamente, seja ele endógeno ou exógeno. As demais tabelas, que contém os 

testes alternativos, encontram-se no anexo. 

Os resultados do teste de cointegração para o modelo que relaciona o nível de comércio 

internacional em nível agregado com a produtividade do trabalho e o câmbio exógeno, são exibidos 

abaixo, na Tabela 7. 

Tabela 7. Resultados do teste de cointegração para o modelo de comércio internacional no 

agregado (FOB) e a produtividade do trabalho, com o câmbio real como variável exógena. 

Nota: (*), (**), (***) representam significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente; (-), (c) 

indicam modelo sem constante e com constante no vetor de cointegração, respectivamente. 

A análise da Tabela 7 revela que em ambas as estatísticas (traço e máximo autovalor), nos 

dois modelos (sem e com constante no vetor de cointegração) e com 3 defasagens, comprova-se 2 

relações de cointegração ao nível de significância de 1%.  

Teste 𝑯𝟎 𝑯𝟏 Defasagens Modelo Estatística 
Valores críticos 

1% 5% 10% 

 

Máximo 

Autovalor 

r = 2 r = 3 3 - 9,53* 11,65 8,18 6,50 

r = 1 r = 2 3 - 19,35*** 19,19 14,90 12,91 

r = 0 r = 1 3 - 24,79** 25,75 21,07 18,90 

Máximo  

Autovalor 

r = 2 r = 3 3 C 9,63** 12,97 9,24 7,52 

r = 1 r = 2 3 C 22,03*** 20,20 15,67 13,75 

r = 0 r = 1 3 C 25,52** 26,81 22,00 19,77 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 3 - 9,53** 11,65 8,18 6,50 

r ≤ 1 r > 1 3 - 28,88*** 23,52 17,95 15,66 

r = 0 r > 0 3 - 53,67*** 37,22 31,52 28,71 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 3 c 9,63** 12,97 9,24 7,52 

r ≤ 1 r > 1 3 c 31,66*** 24,60 19,96 17,85 

r = 0 r > 0 3 c 57,17*** 41,07 34,91 32,00 
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Os resultados do teste de cointegração para o modelo que relaciona as exportações e 

importações em nível agregado com a produtividade total dos fatores e o câmbio endógeno, são 

exibidos abaixo, na Tabela 8. 

Tabela 8. Resultados do teste de cointegração para o modelo de comércio internacional 

no agregado (FOB) e a produtividade total dos fatores, com o câmbio real como variável 

endógena. 

Nota: (*), (**), (***) representam significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente; (-), (c) 

indicam modelo sem constante e com constante no vetor de cointegração, respectivamente. 

 

A análise da Tabela 8 revela que em ambas as estatísticas (traço e máximo autovalor), nos 

dois modelos (sem e com constante no vetor de cointegração) e com 9 defasagens, existem 2 

relações de cointegração, sendo todas significativas ao nível de significância de 5%.  

Teste 𝑯𝟎 𝑯𝟏 Defasagens Modelo Estatística 
Valores críticos 

1% 5% 10% 

 

Máximo 

Autovalor 

r = 3 r = 4 9 - 0,25 11,65 8,18 6,50 

r = 2 r = 3 9 - 10,98 19,19 14,90 12,91 

r = 1 r = 2 9 - 23,34** 25,75 21,07 18,90 

r = 0 r = 1 9 - 43,17*** 32,14 27,14 24,78 

 r = 3 r = 4 9 c 3,69 12,97 9,24 7,52 

Máximo  

Autovalor 

r = 2 r = 3 9 c 11,85 20,20 15,67 13,75 

r = 1 r = 2 9 c 24,25** 26,81 22,00 19,77 

r = 0 r = 1 9 c 44,59*** 33,24 28,14 25,56 

 r ≤ 3 r > 3 9 - 0,25 11,65 8,18 6,50 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 9 - 11,23 23,52 17,95 15,66 

r ≤ 1 r > 1 9 - 34,57** 37,22 31,52 28,71 

r = 0 r > 0 9 - 77,74*** 55,43 48,28 45,23 

 r ≤ 3 r > 3 9 c 3,68 12,97 9,24 7,52 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 9 c 15,55 24,60 19,96 17,85 

r ≤ 1 r > 1 9 c 39,80** 41,07 34,91 32,00 

r = 0 r > 0 9 c 84,39*** 60,16 53,12 49,65 
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Os resultados do teste de cointegração para o modelo que relaciona o nível de comércio 

internacional em nível setorial com a produtividade do trabalho e o câmbio exógeno, são exibidos 

abaixo, na Tabela 9. 

Tabela 9. Resultados do teste de cointegração para o modelo de comércio internacional 

em nível setorial (IT) e a produtividade do trabalho, com o câmbio real como variável exógena. 

Nota: (*), (**), (***) representam significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente; (-), (c) 

indicam modelo sem constante e com constante no vetor de cointegração, respectivamente. 

A análise da Tabela 9 revela que para a estatística de traço (considerada menos restrita) 

existem 2 relações de cointegração ao nível de 1% de significância, enquanto para a estatística de 

máximo autovalor (mais restrita), comprovam-se 2 relações de cointegração a 5% de significância, 

sendo inseridas 3 defasagens no modelo, independente da estatística usada.  

Por fim, a análise do último modelo de cointegração, que inclui o comércio internacional 

em nível setorial (IT) com a produtividade total dos fatores (PTF) é exibida na Tabela 10. Neste 

modelo, o câmbio é incluído como uma variável exógena. 

Tabela 10. Resultados do teste de cointegração para o modelo de comércio internacional 

no agregado (FOB) e a produtividade do trabalho, com o câmbio real como variável exógena. 

Teste 𝑯𝟎 𝑯𝟏 Defasagens Modelo Estatística 
Valores críticos 

1% 5% 10% 

 

Máximo 

Autovalor 

r = 2 r = 3 3 - 7,43* 11,65 8,18 6,50 

r = 1 r = 2 3 - 16,11** 19,19 14,90 12,91 

r = 0 r = 1 3 - 28,03*** 25,75 21,07 18,90 

Máximo  

Autovalor 

r = 2 r = 3 3 c 7,49 12,97 9,24 7,52 

r = 1 r = 2 3 c 16,76** 20,20 15,67 13,75 

r = 0 r = 1 3 c 30,35*** 26,81 22,00 19,77 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 3 - 7,43* 11,65 8,18 6,50 

r ≤ 1 r > 1 3 - 23,54*** 23,52 17,95 15,66 

r = 0 r > 0 3 - 51,57*** 37,22 31,52 28,71 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 3 c 7,49* 12,97 9,24 7,52 

r ≤ 1 r > 1 3 c 24,25*** 24,60 19,96 17,85 

r = 0 r > 0 3 c 54,60*** 41,07 34,91 32,00 
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Nota: (*), (**), (***) representam significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente; (-), (c) 

indicam modelo sem constante e com constante no vetor de cointegração, respectivamente. 

A Tabela 10 revela que para a estatística de traço comprova-se a existência de 2 relações 

de cointegração ao nível de 1% de significância, enquanto para a estatística de máximo autovalor, 

também se comprovam 2 relações de cointegração, porém a 5% de significância, sendo inseridas 

(independente do teste), 2 defasagens no modelo. 

A confirmação da presença da presença de relações de cointegração para todos os modelos 

construídos indica que deve ser estimado um modelo VECM para se estudar a dinâmica presente 

nos quatro modelos analisados. 

2.4.4 Estimativas dos modelos VECMs 

 Serão construídos, no total, 4 modelos VECM: os dois primeiros vão buscar relacionar o 

comércio internacional no agregado (FOB) com a produtividade do trabalho e Produtividade Total 

dos Fatores (PTF). Já os dois últimos vão buscar analisar o comércio internacional em nível setorial 

(IT) com as mesmas medidas de produtividade. 

 Para todas os sistemas de equações que serão apresentadas abaixo, 

{𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡, 𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡, 𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡, 𝛥𝑒𝑡}  são as variáveis que compõem o sistema, 𝛼𝑖𝑗𝑙   representa os 

parâmetros que capturam a velocidade de ajustamento das séries quando há desvios das relações 

Teste 𝑯𝟎 𝑯𝟏 Defasagens Modelo Estatística 
Valores críticos 

1% 5% 10% 

 

Máximo 

Autovalor 

r = 2 r = 3 2 - 0,83 11,65 8,18 6,50 

r = 1 r = 2 2 - 14,45** 19,19 14,90 12,91 

r = 0 r = 1 2 - 25,47** 25,75 21,07 18,90 

Máximo  

Autovalor 

r = 2 r = 3 2 c 1,34 12,97 9,24 7,52 

r = 1 r = 2 2 c 15,06** 20,20 15,67 13,75 

r = 0 r = 1 2 c 26,46** 26,81 22,00 19,77 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 2 - 0,83 11,65 8,18 6,50 

r ≤ 1 r > 1 2 - 15,28*** 23,52 17,95 15,66 

r = 0 r > 0 2 - 40,75*** 37,22 31,52 28,71 

 

Traço  

r ≤ 2 r > 2 2 c 1,34 12,97 9,24 7,52 

r ≤ 1 r > 1 2 c 16,40*** 24,60 19,96 17,85 

r = 0 r > 0 2 c 42,86*** 41,07 34,91 32,00 
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de longo prazo, 𝛽𝑖𝑗 refere-se aos coeficientes do vetor de cointegração, 𝑎0𝑖 os coeficientes de 

intercepto, 𝑎𝑖𝑗𝑙 os coeficientes associados às defasagens das variáveis endógenas, 𝑏𝑗𝑙 os coeficiente 

das defasagens da variável exógena (em alguns casos, como o câmbio real – 𝑒𝑡) e das variáveis 

dummy presentes no modelo, com 𝑖, 𝑗 = 1,2,3 e 𝑙 = 1, … , 𝑝, e ϵj sendo o termo de erro aleatório. 

 Portanto, com base no modelo estimado, a análise do modelo VECM constitui em observar 

a significância estatística dos coeficientes α’s, em que é possível verificar se a variável dependente, 

de cada equação, responde significativamente a desequilíbrios de curto prazo para retomar a 

dinâmica comum de longo prazo, ou seja, mensuram a resposta da dinâmica associada aos desvios 

da relação comum. Além disso, a análise dos parâmetros 𝑏’s nos permite avaliar as influências de 

alterações do câmbio real sobre a relação estudada.  

 O primeiro modelo, que busca relacionar o comércio internacional no agregado (FOB) com 

a produtividade do trabalho, é representado pelo seguinte sistema abaixo: 

  
𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡

𝐹𝑂𝐵  = 𝑎01 + 𝛼11(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽31𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1)

+ 𝛼12(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽32𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1) + ∑ 𝑎11𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎21𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎31𝑖𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏11𝑒𝑡 + 𝑏12𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏13𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏14𝐷𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝜖1𝑡,                                                                                              (18) 

 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵  = 𝑎02 + 𝛼21(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 +  𝛽31𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1)

+ 𝛼22(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽32𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1) + ∑ 𝑎12𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎22𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎32𝑖𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏21𝑒𝑡 + 𝑏22𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝

+ 𝑏23𝐷𝑡
𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏24𝐷𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝜖2𝑡 ,                                                                                             (19) 
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𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡  = 𝑎03 + 𝛼31(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽31𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1)

+ 𝛼32(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽32𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1) + ∑ 𝑎13𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎23𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎33𝑖𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏31𝑒𝑡 + 𝑏32𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏33𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏34𝐷𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝜖3𝑡 ,                                                                                             (20) 

 

 

As estimativas deste sistema, em conjunto com sua significância estatística, são apresentadas na 

Tabela 11 

Tabela 11. Estimativas dos parâmetros de velocidade de ajustamento da relação comum de 

longo prazo, assim como dos parâmetros associados ao câmbio real, do modelo VECM que 

relaciona o comércio internacional no agregado com a produtividade do trabalho, sendo o 

câmbio real uma variável exógena. 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão Estatística t p-valor 

Painel A: Exportações (FOB) – Eq. (18) 

𝛼11 -0,512*** 0,126 -4,058 0,012% 

𝛼12 0,118* 0,061 1,934 5,690% 

𝑏11 -7,170*** 2,168 -3,559 0,065% 

Painel B: Importações (FOB)– Eq.(19)  

𝛼21 0,183 0,132 1,382 17,116% 

𝛼22 -0,183*** 0,064 -2,854 0,559% 

𝑏21 -0,035 2,270 -0,016 98,742% 

Painel C: Produtividade – Eq.(20)  

𝛼31 1,417E-06 2,192E-06 0,646  52,017% 

𝛼32 -3,320E-06*** 1,060E-06 -3,131 0,249% 

𝑏31 -3,418E-05 3,761E-05 -0,909 36,644% 
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A análise dos resultados no Painel A da Tabela 11 revelam que as exportações respondem, 

significativamente, aos desvios das relações comum de longo prazo nas duas relações de 

cointegração, dado que, dos coeficientes de ajustamento de curto prazo, tanto 𝛼11  quanto 𝛼12 são 

significativos, a 1%  e 10%, respectivamente. Assim, as exportações se ajustam para que a relação 

de cointegração associada retome o nível de longo prazo. Além disso, o câmbio possui uma 

influência negativa e significativa a 1% no nível das exportações.  

 No Painel B da Tabela 11, observa-se uma dinâmica diferente: as importações possuem 

apenas 1 coeficiente de ajustamento significativo (a um nível de significância de 1%), o que 

implica que as importações, da mesma forma que as exportações, respondem, significativamente, 

aos desvios das relações comum de longo prazo, mas em apenas uma das relações de cointegração. 

Neste caso, para as importações, o câmbio real não possui influência significativa na determinação 

da dinâmica das importações. 

Já no Painel C da Tabela 7, os resultados mostram que a produtividade apresentou apenas 

um dos coeficientes de ajustamento significativo a um nível de significância de 1%. Ou seja, de 

maneira similar às dinâmicas das exportações e importações, a produtividade responde, 

significativamente, aos desvios das relações comum de longo prazo. Além disso, para este modelo, 

não existem evidência de qualquer relação entre câmbio real e produtividade, visto que o 

coeficiente que associa o câmbio real a produtividade não é significativo. 

O segundo modelo, que busca relacionar o comércio internacional no agregado (FOB) com 

a produtividade total dos fatores, pode ser descrito da seguinte forma: 

𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵  = 𝑎01 + 𝛼11(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 +  𝛽31𝑃𝑇𝐹𝑡−1+ 𝛽41𝑒𝑡−1)

+ 𝛼12(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽32𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1 +  𝛽42𝑒𝑡−1) + ∑ 𝑎11𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎21𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎31𝑖𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎41𝑖𝛥𝑒𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+  𝑏11𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏12𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏13𝐷𝑡
𝑃𝑇𝐹 + 𝑏14𝐷𝑡

𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂

+ 𝜖1𝑡,                                                                                              (21) 

 



37 
 
 

 

Internal Use Only 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵  = 𝑎02 + 𝛼21(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 +  𝛽31𝑃𝑇𝐹𝑡−1 +  𝛽41𝑒𝑡−1)

+ 𝛼22(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽32𝑃𝑇𝐹𝑡−1 +  𝛽42𝑒𝑡−1) + ∑ 𝑎12𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎22𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎32𝑖𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎41𝑖𝛥𝑒𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏21𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏22𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏23𝐷𝑡
𝑃𝑇𝐹 + 𝑏24𝐷𝑡

𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂

+ 𝜖2𝑡 ,                                                                                             (22) 

 

𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡  = 𝑎03 + 𝛼31(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽31𝑃𝑇𝐹𝑡−1+ 𝛽41𝑒𝑡−1)

+ 𝛼32(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽32𝑃𝑇𝐹𝑡−1 +  𝛽42𝑒𝑡−1) + ∑ 𝑎13𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎23𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎33𝑖𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎41𝑖𝛥𝑒𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏31𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏32𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏33𝐷𝑡
𝑃𝑇𝐹 + 𝑏34𝐷𝑡

𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂

+ 𝜖3𝑡 ,                                                                                             (23) 

 

 

𝛥𝑒𝑡  = 𝑎04 + 𝛼41(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽31𝑃𝑇𝐹𝑡−1+ 𝛽41𝑒𝑡−1)

+ 𝛼42(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐹𝑂𝐵 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐹𝑂𝐵 +  𝛽32𝑃𝑇𝐹𝑡−1 +  𝛽42𝑒𝑡−1) + ∑ 𝑎14𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎24𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐹𝑂𝐵

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎34𝑖𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎41𝑖𝛥𝑒𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏41𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏42𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏43𝐷𝑡
𝑃𝑇𝐹 + 𝑏44𝐷𝑡

𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 + 𝜖4𝑡 ,                                                                        (24)   

Os resultados das estimativas do modelo, com destaque para os coeficientes de ajustamento 

(α) e os parâmetros associados ao câmbio real (𝑏), para cada equação que compõe o sistema, são 

apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12. Estimativas dos parâmetros do modelo VECM que relaciona o comércio 

internacional em nível agregado (FOB), a Produtividade Total de Fatores (PTF), com a taxa de 

câmbio real sendo endógena. 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão Estatística t p-valor 
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Painel A: Exportações (FOB) – Eq. (21) 

𝛼11 -0,046 0,140 -0,330 74,263% 

𝛼12 -0,232 0,139 -1,658 10,394% 

𝑎11 -1491,000*** 446,600 -3,337 0,166% 

𝑎12 -0,774 747,100 -1,036 30,567% 

𝑎13 -0,774 747,100 -1,036 30,567% 

𝑎14 457,400 771,900 0,593 55,630% 

2)  

𝛼21 0,245 0,157 1,566 12,416% 

𝛼22 -0,429*** 0,155 -2,763 0,815% 

𝑎21 -229,300 497,000 -0,461 64,665% 

𝑎22 -1616,000* 821,400 -1,944 5,790% 

𝑎23 -1616,000* 821,400 -1,944 5,790% 

𝑎24 244,800 859,000 0,285 77,689% 

Painel C: PTF – Eq.(23)  

𝛼31 2,217E-05*** 5,328E-06 3,992  0,023% 

𝛼32 −1,811E-05*** 5,288E-06 -3,424 0,129% 

𝑎31 -0,015 0,017 -0,912 36,645% 

𝑎32 -0,062** -0,028 -2,196 3,308% 

𝑎33 -0,062** -0,028 -2,196 3,308% 

𝑎34 0,060** 0,029 2,079 4,307% 

Painel D: CAMBIO – Eq.(24)  

𝛼41 -2,061E-03** 9,006E-04 -2,289  2,66% 

𝛼42 1,899E-03** 8,939E-04 2,124 3,90% 

𝑎41 -0,290 2,856 -0,102 91,950% 

𝑎42 3,754 4,778 0,786 43,600% 

𝑎43 3,754 4,778 0,786 43,600% 

𝑎44 -1,879 4,936 -0,381 70,510% 
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O Painel A da Tabela 12 revela que as exportações no agregado (FOB) não respondem aos 

desequilíbrios de curto prazo, visto que nem  𝛼11 tampouco 𝛼12 são significativos. Mesmo assim, 

a relação das exportações com o câmbio (em sua primeira defasagem, especificamente) continua 

a assumir uma relação negativa e significante a 1% de significância. 

O Painel B, por sua vez, revela que as importações respondem significativamente aos 

desequilíbrios de curto prazo visto que 𝛼22 é significativo a 1% de significância. Isto significa que 

um aumento no câmbio real tende a reduzir a variação das importações. 

O Painel C e D, por fim, revelam que tanto o câmbio real quanto a produtividade total dos 

fatores também respondem aos desequilíbrios de curto prazo, visto que seus coeficientes de 

ajustamento(dados por 𝛼31 , 𝛼32  e  𝛼41 , 𝛼42, respectivas para o PTF  e câmbio real) também são 

significativos a 1% e 5%, respectivamente. 

Já o terceiro modelo, que busca relacionar o comércio internacional em nível setorial (IT) 

com a produtividade do trabalho, pode ser descrito da seguinte forma: 

𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇  = 𝑎01 + 𝛼11(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 +  𝛽31𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1)

+ 𝛼12(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 +  𝛽32𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1) + ∑ 𝑎11𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎21𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎31𝑖𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏11𝑒𝑡 + 𝑏12𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏13𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏14𝐷𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝜖1𝑡,                                                                                              (25) 

 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇  = 𝑎02 + 𝛼21(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 +  𝛽31𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1)

+ 𝛼22(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 +  𝛽32𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1) + ∑ 𝑎12𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎22𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎32𝑖𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏21𝑒𝑡 + 𝑏22𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝

+ 𝑏23𝐷𝑡
𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏24𝐷𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝜖2𝑡 ,                                                                                             (26) 
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𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡  = 𝑎03 + 𝛼31(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 +  𝛽31𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1)

+ 𝛼32(𝛽12𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 + 𝛽22𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 +  𝛽32𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1) + ∑ 𝑎13𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎23𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎33𝑖𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏31𝑒𝑡 + 𝑏32𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏33𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏34𝐷𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝜖3𝑡 ,                                                                                             (27) 

 

Os resultados das estimativas do modelo, com destaque para os coeficientes de ajustamento 

(α) e os parâmetros associados ao câmbio real (𝑏), para cada equação que compõe o sistema, são 

apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13. Estimativas dos parâmetros do modelo VECM que relaciona o comércio 

internacional em nível setorial (IT), a produtividade do trabalho na indústria de transformação 

brasileira e a taxa de câmbio real exógena. 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão Estatística t p-valor 

Painel A: Exportações (IT) – Eq. (25) 

𝛼11 -0,703*** 0,139 -5,050 0,000% 

𝛼12 -0,080* 0,044 -1,939 5,606% 

𝑏11 -1,847*** 4,652 -3,970 0,015% 

Painel B: Importações (IT)– Eq.(26)  

𝛼21 -0,323** 0,148 -2,183 3,210% 

𝛼22 -0,095** 0,046 -2,050 4,380% 

𝑏21 -6,696 4,951 -1,352 18,010% 

Painel C: Produtividade – Eq.(27)  

𝛼31 -1,217E-06 2,790E-06 -0,436  66,371% 

𝛼32 -3,901E-06*** 8,796E-07 -4,435 0,000% 

𝑏31 -8,392E-05 9,317E-05 0,901 37,053% 

Nota: (*), (**), (***) representam significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
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O Painel A da Tabela 13 revela que as exportações respondem significativamente aos 

desequilíbrios de curto prazo, visto que tanto 

𝛼11 quanto 𝛼12 são significativos, a 1% e 5% de significância, respectivamente. As exportações 

possuem uma relação significativa (a 1%) e negativa com o câmbio real.  

O Painel B da Tabela 13 evidencia que as importações em nível setorial (IT) também 

respondem aos desequilíbrios de curto prazo, uma vez que 𝛼21 quanto 𝛼22 são significativos em 

um mesmo nível de significância (5%).Porém, diferente das exportações, as importações não 

possuem relação significativa com o câmbio real. 

Por fim, o Painel C revela que a produtividade do trabalho também responde aos 

desequilíbrios de curto prazo, visto que 𝛼32 é significativo a 1%.E assim como as importações, a 

produtividade do trabalho não possui relação com o câmbio real. 

Por fim, o quarto modelo, que busca relacionar o comércio internacional em nível setorial 

(IT) com a produtividade total dos fatores, pode ser descrito da seguinte forma: 

𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇  = 𝑎01 + 𝛼11(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 +  𝛽31𝑃𝑇𝐹𝑡−1) + ∑ 𝑎11𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖

𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎21𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎31𝑖𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏11𝑒𝑡 + 𝑏12𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏13𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝 + 𝑏14𝐷𝑡
𝑃𝑇𝐹

+ 𝜖1𝑡,                                                                                              (28) 

 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇  = 𝑎02 + 𝛼21(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 +  𝛽31𝑃𝑇𝐹𝑡−1) + ∑ 𝑎12𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖

𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎22𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎32𝑖𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏21𝑒𝑡 + 𝑏22𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏23𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏24𝐷𝑡
𝑃𝑇𝐹 + 𝜖2𝑡 ,                                                                                             (29) 
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𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡  = 𝑎03 + 𝛼31(𝛽11𝐸𝑥𝑝𝑡−1
𝐼𝑇 + 𝛽21𝐼𝑚𝑝𝑡−1

𝐼𝑇 +  𝛽31𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1) + ∑ 𝑎13𝑖𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎23𝑖𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝐼𝑇

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝑎33𝑖𝛥𝑃𝑇𝐹𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑏31𝑒𝑡 + 𝑏32𝐷𝑡
𝐸𝑥𝑝 + 𝑏33𝐷𝑡

𝐼𝑚𝑝

+ 𝑏34𝐷𝑡
𝑃𝑇𝐹 + 𝜖3𝑡 ,                                                                                             (30) 

 

Os resultados das estimativas do modelo, com destaque para os coeficientes de ajustamento 

(α) e os parâmetros associados ao câmbio real (𝑏), para cada equação que compõe o sistema, são 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14. Estimativas dos parâmetros do modelo VECM que relaciona as exportações em nível 

agregado (IT), a produtividade total de fatores e a taxa de câmbio real exógena. 

Parâmetro Estimativa Erro-Padrão Estatística t p-valor 

Painel A: Exportações (IT) – Eq. (28) 

𝛼11 -0,396*** 0,146 -2,715 0,820% 

𝑏11 -5,777*** 2,962 -1,950 5,481% 

Painel B: Importações (IT)– Eq.(29)  

𝛼21 0,335** 0,148 2,260 2,671% 

𝑏21 6,153 3,007 2,046 4,421% 

Painel C: PTF – Eq.(30)  

𝛼31 1,284E-05** 6,194E-06 2,074 4,150% 

𝑏31 1,251E-04 1,258E-04 0,994 33,331% 

Nota: (*), (**), (***) representam significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

O Painel A, B e C da Tabela 14 evidenciam que as três variáveis do sistema (exportações, 

importações e PTF) respondem aos desequilíbrios de curto prazo, ainda que as exportações 

respondem a tais desequilíbrios a 1% de significância, enquanto as demais variáveis respondem a 

5% de significância. Além disso, as exportações guardam relação significativa (a 1%) e negativa 
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com o câmbio real, enquanto as demais variáveis não possuem relação com o câmbio real (sejam 

as importações ou a produtividade total dos fatores, PTF). 

Cabem algumas comparações entre os modelos VECM apresentados acima: em todos os 

casos, ao menos uma das variáveis respondem aos desequilíbrios de curto prazo, ainda que a níveis 

de significância distintos. Esta característica também é encontrada em trabalhos como Campos 

(2009) e Silva, Bezerra e Lima (2012). Para os modelos em que o câmbio real aparece como 

variável exógena, observa-se que a relação entre câmbio e exportação é sempre significativa e 

negativa nos modelos, implicando, como a condição de Marshall-Lerner postula, que uma 

desvalorização real do câmbio leva a um aumento das exportações, seja para a economia no 

agregado (FOB) ou em nível setorial (IT). Estes resultados vão de encontro a trabalhos como 

Kannebley (2002), Pourchet (2003), Moura e Silva (2005), e Arruda, Castelar e Martins (2019). 

No entanto, na maioria dos modelos analisados, a relação entre câmbio e importação não é 

estatisticamente significativa. 

Outro resultado que se destaca é a relação entre câmbio e produtividade: não existem 

evidências de qualquer tentativa de alteração no câmbio real (seja por meio de inflação ou por 

valorização/desvalorização do câmbio nominal) vai garantir ganhos de produtividade 

(independentemente de ser uma medida parcial como a produtividade do trabalho ou total, como 

é o caso da PTF), e consequentemente, crescimento de longo prazo. O resultado aqui obtido vai 

em direção contrária a trabalhos como Gala e Libânio (2011), muito embora os autores busquem 

explicar sua teoria com base em um conjunto de equações macroeconômicas, sem haver qualquer 

teste empírico. Porém, a inexistência da relação entre câmbio e produtividade também é encontrada 

Messa (2017), muito embora o autor construa um modelo probit para chegar em tais conclusões. 

O mesmo resultado é encontrado por Romanatto, Porcile e Curado (2008), cuja metodologia 

consiste na construção de um modelo VEC, de funções impulso-resposta e análise da 

decomposição da variância. 

2.4.5 Funções Impulso Resposta 

No modelo que considera o comércio internacional no agregado (FOB) e produtividade do 

trabalho, as funções impulso-resposta são resumidas na Figura 3. Um choque positivo nas 

exportações (FOB) resulta em um aumento na produtividade, e, ainda que esse impacto seja apenas 
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instantâneo (por volta do 7º período), exibe evidências da teoria do crescimento liderado pelas 

exportações (ELG). A segunda coluna da Figura 3 mostra que choques nas importações (FOB) 

também produzem resposta na produtividade do trabalho (ainda que tal efeito durante apenas 

durante 1 período). De acordo com a terceira coluna da Figura 3, observa-se que um choque na 

produtividade não gera impactos significativos nas importações, nem nas exportações (não 

corroborando a teoria GLE). 

Para o modelo que considera o comércio internacional na indústria de transformação (IT) 

e produtividade do trabalho, as funções impulso-resposta são resumidas na Figura 4. A primeira e 

a segunda coluna mostram que um choque positivo nas exportações (IT) ou nas importações (IT) 

não resulta em qualquer aumento na produtividade do trabalho. De acordo com a terceira coluna 

da Figura 4, observa-se que um choque na produtividade não gera qualquer impacto no comércio 

internacional realizado pela indústria de transformação. Não há evidência que sustente a teoria 

ELG, e nem GLE.  

Já modelo que considera o comércio internacional no agregado (FOB) com a produtividade 

total dos fatores (PTF), as funções impulso-resposta são resumidas na Figura 5. Um choque 

positivo nas exportações (FOB) não resulta em um aumento na produtividade total dos fatores. Já 

um choque nas importações (FOB) produz resposta na PTF, ainda que tal efeito durante apenas 

durante alguns instantes. De acordo com a terceira coluna da Figura X, observa-se que um choque 

na produtividade não qualquer impacto no comércio internacional no agregado (FOB), pois não 

afeta nem as exportações (FOB), tampouco as importações (FOB). Por fim, revela-se a não 

observância empírica da curva J, dado que o efeito de choques no câmbio real não possui nenhuma 

significância estatística sobre as exportações. 

Por fim, o modelo que relaciona o comércio internacional em nível setorial (IT) com a 

produtividade total dos fatores (PTF), dado pela Figura 6, mostra que choques nas exportações da 

indústria de transformação (IT) gera um efeito positivo, ainda que de pouca duração, sobre a 

produtividade total dos fatores (PTF). Já choques nas importações da indústria de transformação 

(IT) não gera efeito algum sobre a produtividade total dos fatores (PTF). Por fim, choques na 

produtividade total dos fatores também não geram efeito algum sobre o comércio internacional da 

indústria de transformação (seja em suas exportações ou importações). 
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Tornam-se válidas algumas comparações entre os resultados das funções impulso resposta 

exibidas abaixo: em primeiro lugar, vemos que o comércio internacional para o agregado (FOB) 

influencia as duas medidas de produtividade (parcial e total dos fatores): afinal, choque em suas 

exportações e importações causa mudanças na produtividade do trabalho, enquanto choques em 

suas importações produz mudanças na PTF. Já choques no comércio internacional (exportações e 

importações) da indústria de transformação não produzem qualquer mudança na produtividade do 

trabalho. Já para a PTF, a única forma do comércio internacional em nível setorial exercer 

influência sobre esta medida de produtividade é por meio das exportações (IT). Por outro lado, 

observa-se que choques em ambas as medidas de produtividade não geram qualquer efeito no 

comércio internacional, seja no agregado ou setorial (o que implica na rejeição da teoria GLE). 

Logo, influências exógenas sobre ambas as medidas de produtividade são incapazes de promover 

maior nível de exportação ou importação. 

As teorias que buscam olhar a relação entre exportações e produtividade (ELG e GLE, 

respectivamente), se confirmam apenas parcialmente, visto que a produtividade (independente da 

medida utilizada) não é capaz de produzir de aumentar as exportações em nenhum dos modelos 

analisados. A teoria ELG se confirma para dois dos quatro modelos: no modelo que conta com as 

exportações no agregado com a produtividade do trabalho, bem como no modelo em que as 

exportações (em nível setorial) relacionam-se com a PTF. 

 



46 
 
 

 

Internal Use Only 

Figura 3. Funções impulso-resposta do modelo VECM que relaciona as exportações e importações no agregado (FOB) e a produtividade do 

trabalho. O intervalo de confiança (limites mínimo e máximo) é de 95%. 
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Figura 4. Funções impulso-resposta do modelo VECM que relaciona as exportações e importações da indústria de transformação (IT) e a 

produtividade do trabalho. O intervalo de confiança (limites mínimo e máximo) é de 95%. 
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Figura 5. Funções impulso-resposta do modelo VECM que relaciona as exportações e importações no agregado (FOB), a produtividade total dos 

fatores (PTF) e o câmbio real. O intervalo de confiança (limites mínimo e máximo) é de 95%.
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Figura 6. Funções impulso-resposta do modelo VECM que relaciona as exportações e importações da indústria de transformação (IT), 

a produtividade total dos fatores (PTF). O intervalo de confiança (limites mínimo e máximo) é de 95% 
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3. Conclusão 

Ao longo de sua história, o Brasil passou por diversas estratégias de desenvolvimento, com 

diferentes políticas comerciais, praticando em primeiro lugar o modelo de substituição de 

importações, e depois (nos anos de 1990) um processo de abertura comercial, com o objetivo de 

expor a economia a um maior nível de competição, tentando tornar a atividade econômica 

brasileira mais eficiente e produtiva. O Brasil é um global trader no comércio internacional em 

commodities e se beneficiou da alta dos preços desses bens ao longo dos últimos anos.  

Paralelo ao comércio externo, a produtividade das atividades econômicas apresenta-se 

como um guia para o crescimento de longo prazo de um país. Essa relação difere entre as teorias 

do crescimento na literatura econômica, mas que diferem entre si sobre como ganhos de 

produtividade afetam o potencial dos países em promover o crescimento. Algumas teorias focam 

essa relação em termos de fatores da oferta, como Solow (1957) e Romer (1990), enquanto outros 

procuram olhar para a demanda, como Thirlwall (1979). 

Particularmente, a relação entre produtividade e comércio internacional (seja por meio das 

importações ou de suas exportações) evoluiu para a análise da influência atividade comercial 

internacional sobre o nível de crescimento de um país, trazendo à tona teorias como a Export-Led 

Growth (ELG, onde o maior nível de exportações leva a ganhos de escala, e consequentemente 

maior produtividade) e Growth-Led Export (GLE, onde uma maior produtividade garantiria maior 

competividade para as firmas, e isto aumentaria o volume de sua atividade exportadora). Olhando 

a relação entre importação e produtividade, é possível argumentar que um maior volume de 

importações permite maior contato com novas tecnologias e bens de capital, capazes de influenciar 

positivamente a produtividade, seja sobre a eficiência direta na produção, ou em decorrência do 

efeito learn by doing (a experiência dos trabalhadores com o novo capital e tecnologia na linha 

produtiva.)  

Logo, o estudo do comércio internacional e seu relacionamento com a produtividade (quer 

seja a produtividade do trabalho ou PTF) se torna essencial para garantir o crescimento de longo 

prazo de uma nação. Além disso, a indústria de transformação é vista como um dos mais 

capacitados para garantir crescimento de produtividade (Kaldor,1966). 
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Este trabalho teve como objetivo estudar a relação entre o nível de comércio internacional 

e a produtividade do trabalho, bem como a PTF na indústria de transformação brasileira durante o 

período de 2002-2019. Os dados adotados possuem periodicidade mensal, sendo que as 

exportações foram mensuradas de duas formas diferentes: a exportação em nível agregado; e 

setorial, contando apenas os setores que formam a indústria de transformação (IT) brasileira. A 

produtividade do trabalho foi calculada com base na razão entre a produção física e o número de 

horas de trabalho na indústria de transformação, enquanto a produtividade total dos fatores foi 

calculada a partir de Campos (2001), cuja metodologia melhor se ajusta para a indústria de 

transformação. Além disso, a taxa de câmbio real também foi incluído no modelo.  

Por meio de VECM, foram construídos 4 modelos: (i) comércio internacional no agregado 

(FOB) com a produtividade do trabalho; (ii) comércio internacional no agregado com a PTF; (iii) 

comércio internacional em nível setorial com a produtividade do trabalho e; (iv) comércio 

internacional em nível setorial com a PTF. Em todos os modelos, com exceção daquele que utiliza 

o comércio internacional em nível agregado com a PTF, a taxa de câmbio real pode ser considerada 

uma variável exógena. 

As funções impulso-resposta mostram que vemos que o comércio internacional para o 

agregado (FOB) tem influência sobre a produtividade do trabalho, bem como na PTF. Mais 

especificamente, são as exportações e importações que causam mudanças na produtividade do 

trabalho, enquanto as importações produzem mudanças na PTF. Em nível setorial, choques no 

comércio internacional (exportações e importações) da indústria de transformação não produzem 

qualquer mudança na produtividade do trabalho, somente na PTF, que sofre influência das 

exportações (IT).  

Por outro lado, alterações em ambas as medidas de produtividade não geram qualquer 

efeito no comércio internacional, seja no agregado ou setorial (o que implica na rejeição da teoria 

GLE, olhando mais especificamente na relação entre exportações e produtividade). Logo, 

influências exógenas sobre ambas as medidas de produtividade são incapazes de promover maior 

nível de exportação ou importação e, consequentemente, de produzir alterações no nível de 

comércio internacional. 
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Logo, olhando para ambas as teorias que relacionam exportações e produtividade, observa-

se que apenas a teoria ELG (ou seja, a capacidade das exportações em garantir aumento de 

produtividade mediante ganhos de escala) se confirma, e em dois dos quatro modelos: no modelo 

que conta com as exportações no agregado com a produtividade do trabalho, bem como no modelo 

em que as exportações (em nível setorial) relacionam-se com a PTF. 

Além disso, os modelos VECM mostram que a não há relação significativa entre a qualquer 

medida de produtividade e o câmbio real (seja ele endógeno ou exógeno), o que mostra a 

inexistência da possibilidade de garantir crescimento de longo prazo (ganhos de produtividade) 

por meio de alterações no câmbio real, que seja por valorizações/desvalorizações nominais, ou 

pela alteração nos preços internos (inflação). 

Assim, as conclusões deste trabalho apontam que os policy makers devem reter maior foco 

em medidas como a abertura comercial (ou seja, o aumento tanto das importações quanto 

exportações), por meio de medidas que afetarão os custos dos bens/serviços transacionados, 

diminuindo impostos sobre a importação e a exportação e simplificação dos procedimentos 

administrativos para a liberação das importações. Isto poderá garantir , para a economia como um 

todo, um maior ganho de produtividade(seja pela aumento da quantidade e qualidade daquilo que 

é produzido pelos trabalhadores ou por melhorias no nível tecnológico, como é o caso da PTF).Se 

o foco da política econômica for a indústria de transformação em específico, recomenda-se a 

promoção de políticas que se voltem para o estímulo ao nível das exportações em nível setorial, 

como o estímulo ao financiamento das exportações de pequenas empresas, subsídios, desonerações 

setoriais e linhas de crédito especiais para o setor exportador da indústria de transformação. 
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5. Anexo estatístico 

5.1 Testes de raiz unitária 

 Para avaliar a estacionariedade das séries, requisito fundamental para a implementação 

dos modelos de análise de séries temporais, é considerado o teste de Dickey e Fuller (1981) em 

sua versão aumentada – teste ADF.  O teste ADF busca identificar a presença de raiz unitária 

em uma série de tempo, estabelecendo uma hipótese nula de presença de raiz unitária (𝐻0: 𝛾 =
0), sob três possíveis modelos associados ao processo gerador da série, ou seja, sem constante, 

com constante, e com constante e tendência, respectivamente: 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑖𝛥𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 휀𝑡,                                                                                           (18) 

𝛥𝑦𝑡 = 𝜇 +  𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑖𝛥𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 휀𝑡,                                                                                  (19) 

𝛥𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑖𝛥𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 휀𝑡,                                                                          (20) 

onde 𝜃𝑖 são os coeficientes associados aos termos autoregressivos aumentados de 𝛥𝑦𝑡−𝑖, com 

𝑖 = 1, … , 𝑝, com 𝛥𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 sendo o indicador de primeira diferença, 𝜇 um intercepto, 𝛿 

o parâmetro associado ao componente de tendência 𝑡, e 휀𝑡 um termo de erro. 

 O número de defasagens dos modelos, 𝑝, pode ser determinado com base em critérios 

de informação, tais como o de Akaike (AIC) e o Bayesiano (BIC), ou seja, levando-se em 

consideração o ajuste e o número de parâmetros estimados, no sentido de penalizar modelos 

menos parcimoniosos. Os valores críticos do teste são os tabulados por Dickey e Fuller (1981) 

e dependem do tamanho da amostra, 𝑇, e do tipo de processo gerador da série considerado - 

Eqs. (18)-(20). 

Finalmente, em adição ao teste ADF, o teste de Zivot e Andrews (1992) para raiz 

unitária é também considerado, robusto para a presença de quebras estruturais8. Zivot e 

Andrews (1992) propõem uma forma alternativa ao teste ADF, na qual se considera a 

possibilidade de existência de quebra estrutural, ainda que a data específica seja desconhecida. 

O teste de raiz unitária permite a presença de quebra no intercepto, na tendência linear e em 

ambos, de acordo com os seguintes processos geradores (modelos), respectivamente: 

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝐷𝑈𝑡 +  ∑ 𝜃𝑖∆𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+  휀𝑡,                                                        (22) 

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝛿𝑡 + 𝜙𝐷𝑇𝑡 +  ∑ 𝜃𝑖∆𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+  휀𝑡,                                                        (23) 

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝐷𝑈𝑡 + 𝜙𝐷𝑇𝑡 +  ∑ 𝜃𝑖∆𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+  휀𝑡,                                         (24) 

 
8 No teste ADF, a presença de quebra estrutural pode induzir a indicação de não estacionariedade. Nesse sentido, 

o teste de Zivot e Andrews (1992) permite verificar a presença de raiz unitária mesmo considerando possíveis 

quebras estruturais, que são controladas por meio de variáveis dummies. 



 

onde 𝐷𝑈𝑡 é uma variável dummy para capturar alterações na média incondicional do processo 

em cada possível quebra estrutural 𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘, enquanto 𝐷𝑇𝑡 também é uma variável dummy que 

captura alterações das quebras na tendência do processo gerador. Assim, temos que: 𝐷𝑈𝑡 = 1 

se 𝑡 > 𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 e 𝐷𝑈𝑡 = 0 caso contrário; e 𝐷𝑇𝑡 = 𝑡 − 𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 se 𝑡 > 𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 e 𝐷𝑇𝑡 = 0 caso 

contrário. 

Em todos os modelos, (22)-(24) a hipótese nula é similar ao teste ADF, em que 𝛾 = 0, 

ou seja, de que a série 𝑦𝑡 contém uma raiz unitária (é não estacionária). 

 

5.2 Teste de quebra estrutural 

 As abordagens tradicionais de econometria de séries temporais, de forma geral, 

assumem que a estrutura do processo gerador das séries não mude, ou seja, os parâmetros não 

se alterem de um período para outro. Entretanto, em algumas circunstâncias, podemos suspeitar 

na existência de quebras estruturais. Uma quebra estrutural pode ser definida como uma 

mudança inesperada nos parâmetros de um modelo de regressão, e sua ocorrência pode levar a 

erros nas previsões, resultando em deterioração da confiança nas conclusões que o modelo 

econométrico revela. Se há uma suspeita de quebra estrutural, em um particular período de 

tempo, devemos considerar o teste de Chow para identificar se, de fato, tal quebra se faz 

presente (Enders, 2015). 

Em essência, o teste de Chow consiste em ajustar um modelo considerando os dados 

para um período pré-quebra e, depois, um outro modelo com base nos dados em um período 

pós quebra. Se ambos os modelos não foram diferentes, i.e. os parâmetros estimados são 

estatisticamente equivalentes, pode-se concluir que não houve quebra estrutural. 

 Por exemplo, suponha a estimação de um simples modelo AR (p) (autoregressivo, com 

p representando o número de defasagens na estrutura), cuja amostra possui T observações, com 

correspondente soma dos quadrados dos resíduos igual a SQR. Suspeita-se que há uma quebra 

estrutural após a data 𝑡𝑚. O teste de Chow é desenvolvido mediante a divisão da amostra de T 

observações em duas subamostras, sendo a primeira com 𝑛1 = {1, … , 𝑡𝑚} observações e a 

segunda subamostra com 𝑛2 = {𝑡𝑚+1, … , 𝑇} observações. 

 A partir das duas subamostras, com 𝑛1 e 𝑛2 observações, estima-se dois modelos, 

respectivamente: 

𝑦𝑡 =  𝑎0
1 +  𝑎1

1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑝
1𝑦𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡,                                                                              (25)  

𝑦𝑡 =  𝑎0
2 +  𝑎1

2𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑝
2𝑦𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡,                                                                              (26)  

onde 𝑦𝑡 é a série temporal no instante 𝑡, 𝑎𝑖
𝑗
 são os coeficientes a serem estimados, com 𝑖 =

0,1, … , 𝑝, e 𝑗 = {1, 2}  indicando o modelo em (25) ou em (26), e 𝑒𝑡 um termo de erro aleatório 

de tipo ruído branco. 

 Seja 𝑆𝑄𝑅1 e 𝑆𝑄𝑅2 a soma dos quadrados dos resíduos de cada modelo, respectivamente. 

O teste de Chow avalia a hipótese nula de restrição de igualdade dos parâmetros dos modelos, 

ou seja, 𝑎0
1 = 𝑎0

2, 𝑎1
1 = 𝑎1

2, …, 𝑎𝑝
1 = 𝑎𝑝

2, com base em um teste F, com estatística calculada 

como: 

𝐹 =  
(𝑆𝑄𝑅 −  𝑆𝑄𝑅1 − 𝑆𝑄𝑅3)/𝑛

(𝑆𝑄𝑅1 −  𝑆𝑄𝑅2)/(𝑇 − 2𝑛)
,                                                                                         (27) 

onde 𝑛 = 𝑝 + 1 é o número de parâmetros estimados, sendo a estatística 𝐹 com 𝑛 e 𝑇 − 2𝑛 

graus de liberdade. 



 

A rejeição da hipótese nula levará a confirmação da presença de quebra estrutural em 

𝑡𝑚. Nesse caso, para controlar a quebra estrutural nos modelos para descrever a dinâmica das 

séries, inclui-se uma variáveis dummy de quebra, que assumem valor unitário para 𝑡 > 𝑡𝑚, ou 

zero para 𝑡 ≤ 𝑡𝑚. Quando a quebra não é especificada pelo pesquisador, denominamos de 

quebra endógena. Para verificar se há quebras em diferentes períodos na amostra, podemos 

proceder com o teste de Chow para toda data potencial de quebra estrutural. Dessa forma, para 

as séries estudadas nesse trabalho, o teste de Chow foi considerado para verificar a presença de 

uma ou mais quebras estruturais endógenas. 

5.3 Quebra estrutural 

A presença de quebras estruturais nas séries é avaliada mediante o teste de Chow, de 

forma a tentar identificar possíveis alterações de dinâmica no período de análise nas séries. A 

Tabela 3 apresenta as estatísticas obtidas do teste de Chow, e mostra que todas as séries 

apresentam a indicação de uma única quebra estrutural, significativas a 1%. Os momentos 

(períodos) das quebras são diferentes para todas as variáveis, exceto para as variáveis de 

importação (FOB e IT) e para a PTF, que possuem quebra estrutural em mar/15.  

Tabela 3. Estatísticas do teste de Chow para a presença de quebras estruturais para as séries 

de exportações, importações, produtividade do trabalho, produtividade total dos fatores (PTF) 

e câmbio real. 

Variável Estatística p-valor Data de Quebra 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 66,217*** 1,515E-14 ago/14 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇 41,9*** 4,058E-09 dez/13 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 418,1*** 2,20E-16 mar/15 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇 306,02*** 2,20E-16 mar/15 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 350,61*** 2,20E-16 dez/16 

𝑃𝑇𝐹𝑡 442,7*** 2,20E-16 mar/15 

𝑒𝑡 99,958*** 2,20E-16 jan/15 

A partir dos resultados fornecidos pelo teste de Chow (Tabela 3), indica-se a necessidade 

de inclusão nos modelos de variáveis dummy para incorporar as quebras estruturais, sendo uma 

variável dummy para cada data de quebra, que toma valor unitário logo após a data em que se 

verifica a quebra, e zero para os períodos anteriores. Além disso, tais resultados devem ser 

considerados na avaliação dos testes de raiz unitária, uma vez que testes como o ADF, quando 

na presença de quebras estruturais, pode indicar a não estacionariedade em processos 

estacionários, em decorrência da quebra estrutural (Enders, 2015). 

 

7.4 Teste de Raiz Unitária 

A Tabela 4 apresenta os resultados do teste ADF de raiz unitária para as séries 
analisadas. O número de defasagens foi selecionado de acordo com o critério de informação 

Bayesiano (BIC), e τ indica o valor crítico do teste, conforme calculado por Dickey e Fuller 
(1981), para diferentes níveis de significância. Na Tabela 4 observa-se que quase todas as 

séries em análise são não estacionárias em nível, independente da forma do processo gerador 

da série considerada. Tais séries passam a ser estacionárias em primeira diferença, indicando 

integração de ordem unitária – 𝐼(1).  



 

No entanto, existem algumas exceções: a série das exportações da indústria de 

transformação (𝐸𝑥𝑝𝐼𝑇) é não estacionária para os modelos sem constante e com constante e 

tendência, mas é estacionária para o modelo com constante. Para a série 𝐸𝑥𝑝𝐼𝑇 em primeira 

diferença, observa-se que em todos os modelos a série é estacionária. A série correspondente 

a 𝐼𝑚𝑝𝐼𝑇 e a  
𝑃𝑇𝐹𝑡 são estacionários no modelo sem constante e sem tendência. 

 

Tabela 4. Resultados do teste de raiz unitária ADF para as séries de exportações, 

importações, produtividade do trabalho, PTF, e câmbio real no período de junho de 2012 a 

fevereiro de 2020. 

Variáveis Modelo Estatística 
Valores críticos 

Defasagens 
𝝉𝟏% 𝝉𝟓% 𝝉𝟏𝟎% 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 

- -0,6160 -2,60 -1,95 -1,61 1 

c -2,4562 -3,51 -2,89 -2,58 1 

c,t -2,4230 -4,04 -3,45 -3,15 1 

𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 

- -7,4931*** -2,60 -1,95 -1,61 1 

c -7,4774*** -3,51 -2,89 -2,58 1 

c,t -7,4492*** -4,04 -3,45 -3,15 1 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇 

- -0,8083 -2,60 -1,95 -1,61 1 

c -3,2956** -3,51 -2,89 -2,58 1 

c,t -3,7370 -4,04 -3,45 -3,15 1 

𝛥𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇 

- -7,3950*** -2,60 -1,95 -1,61 3 

c -7,3400*** -3,51 -2,89 -2,58 3 

c,t -7,4015*** -4,04 -3,45 -3,15 3 

 - -1,6106* -2,60 -1,95 -1,61 1 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 c -2,2616 -3,51 -2,89 -2,58 1 

 c,t -1,5135 -4,04 -3,45 -3,15 1 

 - -8,3946*** -2,60 -1,95 -1,61 1 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 c -7,8679*** -3,51 -2,89 -2,58 2 

 c,t -8,2983*** -4,04 -3,45 -3,15 2 

 - -1,1925 -2,60 -1,95 -1,61 1 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇 c -2,0878 -3,51 -2,89 -2,58 1 

 c,t -1,4545 -4,04 -3,45 -3,15 1 

 - -8,7635*** -2,60 -1,95 -1,61 1 



 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇 c -8,7982*** -3,51 -2,89 -2,58 1 

 c,t -9,0157*** -4,04 -3,45 -3,15 1 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 

- 0,7703 -2,60 -1,95 -1,61 2 

c -1,1479 -3,51 -2,89 -2,58 2 

c,t -2,3259 -4,04 -3,45 -3,15 2 

𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 

- -11,8961*** -2,60 -1,95 -1,61 1 

c -11,8803*** -3,51 -2,89 -2,58 1 

c,t -11,8044*** -4,04 -3,45 -3,15 1 

 - -2,9133*** -2,60 -1,95 -1,61 1 

𝑃𝑇𝐹𝑡 c -1,6984 -3,51 -2,89 -2,58 1 

 c,t -2,1751 -4,04 -3,45 -3,15 1 

 - -7,4326*** -2,60 -1,95 -1,61 1 

∆𝑃𝑇𝐹𝑡 c -8,2564*** -3,51 -2,89 -2,58 1 

 c,t -7,4103*** -4,04 -3,45 -3,15 4 

𝑒𝑡 

- 0,8073 -2,60 -1,95 -1,61 1 

c -1,8591 -3,51 -2,89 -2,58 1 

c,t -2,3083 -4,04 -3,45 -3,15 1 

 - -6,7506*** -2,60 -1,95 -1,61 1 

∆𝑒𝑡 c -6,8692*** -3,51 -2,89 -2,58 1 

 c,t -6,8212*** -4,04 -3,45 -3,15 1 

 

Para confirmar os resultados do teste ADF, considerou-se o teste de Zivot e 

Andrews (1992), onde o ponto de quebra considerado na especificação dos modelos é 

determinado endogenamente, considerando a hipótese da existência de apenas uma quebra 

estrutural, o que se mostra apropriado para as séries desse estudo – conforme resultados da 

Tabela 3. A hipótese nula do teste é de que o processo, na presença de quebra estrutural, 

possui raiz unitária, enquanto que a hipótese alternativa atesta a estacionariedade da série, 

mesmo com a quebra estrutural controlada no modelo. A Tabela 6 apresenta os resultados 

do teste de Zivot e Andrews (1992), mostrando que as séries correspondentes a importação 

no agregado (FOB) e setorial (IT), assim como o câmbio real e a produtividade do trabalho 

são não estacionárias em nível e ficam estacionárias em primeira diferença. 

As exportações no agregado (FOB) apresentam-se como estacionárias no modelo 



 

com constante e com constante e tendência. Já em primeira diferença, a estacionariedade 

existe para todos os processos geradores. As exportações em nível setorial apresentam-se 

como estacionária já em nível. Por fim, a produtividade total dos fatores (PTF) apresenta-

se como estacionária já em nível no modelo de tendência e com constante e tendência. Em 

primeira diferença, todos os modelos são estacionários. 

 

Tabela 6. Resultados do teste de raiz unitária de Zivot e Andrews (1992) para as séries de 

exportações, importações, produtividade do trabalho e Produtividade Total dos Fatores (PTF) 

e câmbio real no período de junho de 2012 a fevereiro de 2020. 

Variáveis Modelo Estatística 
Valores críticos 

Defasagens 
1% 5% 10% 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 

C -4,700* -5,34 -4,80 -4,58 1 

T -3,9074 -4,93 -4,42 -4,11 1 

c,t -5,2540** -5,57 -5,08 -4,82 1 

∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 

C -8,2897*** -5,34 -4,80 -4,58 1 

t -8,1072*** -4,93 -4,42 -4,11 1 

c,t -8,4195*** -5,57 -5,08 -4,82 1 

𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇 

c -5,6124*** -5,34 -4,80 -4,58 1 

t -4,351* -4,93 -4,42 -4,11 1 

c,t -5,5679** -5,57 -5,08 -4,82 1 

∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇 

c -8,4400*** -5,34 -4,80 -4,58 3 

t -8,2242*** -4,93 -4,42 -4,11 3 

c,t -8,4125*** -5,57 -5,08 -4,82 3 

 c -3,7304 -5,34 -4,80 -4,58 1 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 t -3,8337 -4,93 -4,42 -4,11 1 

 c,t -4,5715 -5,57 -5,08 -4,82 1 

 c -9,8439*** -5,34 -4,80 -4,58 1 

∆𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵 t -8,8877*** -4,93 -4,42 -4,11 1 

 c,t -10,1574*** -5,57 -5,08 -4,82 1 

 c -3,5800 -5,34 -4,80 -4,58 1 

𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇 t -3,9039 -4,93 -4,42 -4,11 1 

 c,t -4,4445 -5,57 -5,08 -4,82 1 



 

 c -9,8439*** -5,34 -4,80 -4,58 1 

∆𝐼𝑚𝑝𝑡
𝐼𝑇 t -9,6711*** -4,93 -4,42 -4,11 1 

 c,t -10,1363*** -5,57 -5,08 -4,82 1 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 

c -4,4106 -5,34 -4,80 -4,58 2 

t -2,7284 -4,93 -4,42 -4,11 2 

c,t -4,1026 -5,57 -5,08 -4,82 2 

𝛥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 

c -12,6371*** -5,34 -4,80 -4,58 1 

t -12,5649*** -4,93 -4,42 -4,11 1 

c,t -12,6075*** -5,57 -5,08 -4,82 1 

 c -4,3147 -5,34 -4,80 -4,58 1 

𝑃𝑇𝐹𝑡 t -4,4485** -4,93 -4,42 -4,11 1 

 c,t -5,5122** -5,57 -5,08 -4,82 1   

 c -9,1609*** -5,34 -4,80 -4,58 1   

∆𝑃𝑇𝐹𝑡 t -8,921*** -4,93 -4,42 -4,11 1 

 c,t -8,6009*** -5,57 -5,08 -4,82 4 

𝑒𝑡 

C -4,0859 -5,34 -4,80 -4,58 1 

T -2,4064 -4,93 -4,42 -4,11 1 

c,t -4,0474 -5,57 -5,08 -4,82 1 

𝛥𝑒𝑡 

C -8,3646*** -5,34 -4,80 -4,58 1 

T -7,2750*** -4,93 -4,42 -4,11 1 

c,t -8,3300*** -5,57 -5,08 -4,82 1 

 

7.5 Decomposição da variância do erro de previsão 
 A Tabela 17 apresenta os resultados da decomposição da variância do erro de previsão 

para o modelo VECM que usa o comércio internacional em nível agregado e em nível setorial 

com a produtividade do trabalho, além do modelo que usa o comércio internacional da indústria 

de transformação (IT) com a produtividade total dos fatores (PTF). Já a tabela 18 mostra os 

resultados da decomposição da variância para o modelo que utiliza o comércio internacional 

em nível agregado com a Produtividade Total dos Fatores (PTF). 



 

Período 

Modelo VECM–  (𝐸𝑥𝑝𝐹𝑂𝐵, 𝐼𝑚𝑝𝐹𝑂𝐵, 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡)                                       Modelo VECM  

(𝐸𝑥𝑝𝐼𝑇, 𝐼𝑚𝑝𝐼𝑇, 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡) 

Modelo VECM  

(𝐸𝑥𝑝𝐼𝑇, 𝐼𝑚𝑝𝐼𝑇, 𝑃𝑇𝐹𝑡) 

∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵(%) ∆𝐼𝑚𝑝𝑡

𝐹𝑂𝐵(%) ∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡(%) ∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇(%) ∆𝐼𝑚𝑝𝑡

𝐼𝑇(%) ∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡(%)   ∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐼𝑇(%) ∆𝐼𝑚𝑝𝑡

𝐼𝑇(%) ∆𝑃𝑇𝐹𝑡(%) 

Painel A: ∆𝐸𝑥𝑝𝑡   

1 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
5 88,60% 3,97% 7,41% 92,11% 6,23% 1,65% 93,82% 3,33% 2,83% 

10 84,45% 7,53% 8,00% 85,27% 12,95% 1,77% 91,04% 3,66% 55,29% 

15 81,13% 9,70% 9,16% 80,32% 17,91% 1,75% 88,39% 3,95% 7,65% 
20 78,11% 11,61% 10,27% 76,01% 22,23% 1,75% 86,17% 4,09% 9,72% 

25 75,32% 13,34% 11,32% 72,20% 26,04% 1,75% 84,26% 4,23% 11,49% 

30 72,76% 14,93% 12,30% 68,79% 29,44% 1,76% 82,62% 4,35% 13,01% 
35 70,38% 16,40% 13,21% 65,73% 32,49% 1,76% 81,19% 4,45% 14,34% 

40 68,16% 17,77% 14,06% 62,96% 35,26% 1,77% 79,94% 4,54% 15,07% 

45 66,09% 19,04% 14,85% 60,45% 37,77% 1,77% 78,83% 4,63% 16,53% 
50 64,17% 20,23% 15,60% 58,16% 40,06% 1,77% 77,84% 4,70% 17,45% 

Painel B: ∆𝐼𝑚𝑝𝑡   

1 12,29% 87,70% 0,00% 12,30% 87,69% 0,00% 18,45% 81,54% 0,00% 

5 18,50% 74,42% 7,06% 9,63% 87,13% 3,23% 32,68% 66,90% 0,40% 

10 19,39% 67,45% 13,14% 9,54% 87,75% 2,69% 45,75% 53,96% 0,27% 
15 17,54% 65,07% 17,38% 9,21% 88,33% 2,44% 51,88% 47,91% 0,19% 

20 16,04% 63,47% 20,48% 9,09% 88,67% 2,31% 55,15% 44,68% 0,15% 

25 14,90% 62,30% 22,79% 8,88% 88,90% 2,23% 57,14% 42,72% 0,13% 

30 14,02% 61,41% 24,56% 8,75% 89,06% 2,18% 58,48% 41,29% 0,11% 

35 13,33% 60,72% 25,94% 8,67% 89,18% 2,14% 59,44% 40,44% 0,10% 

40 12,77% 60,16% 27,06% 8,61% 89,27% 2,11% 60,16% 39,73% 0,09% 
45 12,31% 59,70% 27,97% 8,56% 89,35% 2,08% 60,72% 39,17% 0,09% 

50 11,93% 59,32% 28,73% 8,52% 89,41% 2,06% 61,17% 38,73% 0,08% 

Painel C: ∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡   

1 8,74% 0,18% 91,07% 2,13% 1,65% 96,20% 5,19% 3,62% 91,18% 

5 7,07% 6,47% 86,18% 2,55% 5,48% 91,96% 12,22% 2,27% 85,49% 
10 8,49% 9,81% 81,69% 2,48% 7,75% 89,76% 19,30% 1,44% 79,25% 

15 7,97% 13,55% 78,47% 2,56% 11,39% 86,04% 19,30% 1,44% 79,25% 

20 7,75% 17,20% 75,04% 2,78% 15,34% 81,87% 22,63% 1,09% 76,26% 
25 7,68% 20,37% 71,94% 3,03% 19,09% 77,87% 24,42% 0,92% 74,65% 

30 7,66% 23,08% 69,25% 3,27% 22,54% 74,18% 25,54% 0,81% 73,63% 

35 7,66% 25,40% 81,00% 3,49% 25,68% 70,82% 26,30% 0,73% 72,95% 

40 7,66% 27,41% 64,91% 3,70% 28,55% 67,75% 26,85% 0,68% 72,45% 

45 7,66% 29,17% 63,15% 3,88% 31,17% 64,93% 27,27% 0,64% 72,08% 

50 7,66% 30,72% 61,60% 4,06% 33,59% 62,35% 27,85% 0,58% 71,55% 



 

 

 

Para o primeiro modelo (que usa dados no agregado e com a produtividade do trabalho), 

os painéis A, B e C mostram que as exportações, importações e produtividade do trabalho são 

Período 
Modelo VECM–  (𝐸𝑥𝑝𝐹𝑂𝐵 , 𝐼𝑚𝑝𝐹𝑂𝐵 , 𝑃𝑇𝐹𝑡 , 𝑒𝑡) 

∆𝐸𝑥𝑝𝑡
𝐹𝑂𝐵(%) ∆𝐼𝑚𝑝𝑡

𝐹𝑂𝐵(%) ∆𝑃𝑇𝐹𝑡(%) ∆𝑒𝑡(%) 

Painel A: ∆𝐸𝑥𝑝𝑡  

1 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

5 81,95% 13,43% 3,47% 11,31% 

10 57,63% 20,91% 6,91% 14,52% 

15 42,07% 34,02% 5,88% 18,01% 

20 34,28% 41,91% 4,94% 18,84% 

25 31,11% 46,15% 3,93% 18,79% 

30 28,15% 48,70% 3,66% 19,46% 

35 27,09% 49,85% 3,35% 19,69% 

40 26,17% 50,94% 3,18% 19,68% 

45 26,65% 51,57% 2,99% 19,76% 

50 25,03% 52,19% 2,88% 19,87% 

Painel B: ∆𝐼𝑚𝑝𝑡  

1 0,04% 99,95% 0,00% 100,00% 

5 6,76% 88,36% 1,32% 3,53% 

10 5,43% 79,49% 8,27% 6,78% 

15 11,70% 72,10% 8,64% 7,54% 

20 11,22% 71,20% 8,12% 9,44% 

25 11,59% 69,05% 6,73% 12,61% 

30 11,60% 68,98% 6,03% 13,38% 

35 12,74% 68,42% 5,51% 13,31% 

40 13,22% 68,17% 5,22% 13,37% 

45 14,03% 67,55% 4,96% 13,44% 

50 14,62% 67,19% 4,74% 13,43% 

Painel C: ∆𝑃𝑇𝐹𝑡  

1 0,37% 21,32% 78,29% 0,00% 

5 12,80% 10,95% 56,69% 19,54% 

10 12,38% 10,77% 57,20% 19,64% 

15 17,88% 8,22% 53,67% 20,21% 

20 16,97% 6,53% 51,12% 25,36% 

25 17,10% 5,42% 51,22% 26,23% 

30 16,94% 4,60% 50,94% 27,50% 

35 16,86% 3,83% 50,55% 28,74% 

40 16,69% 3,26% 49,94% 30,04% 

45 16,51% 2,85% 49,84% 30,78% 

50 16,43% 2,54% 49,67% 31,34% 

Painel D: ∆𝑒𝑡 

1 1,55% 10,42% 4,80% 83,21% 

5 7,93% 30,02% 3,57% 58,46% 

10 11,39% 42,40% 3,00% 43,19% 

15 19,12% 48,12% 3,85% 28,89% 

20 20,54% 51,14% 4,77% 23,54% 

25 22,77% 52,10% 4,91% 20,20% 

30 24,73% 51,91% 5,52% 17,83% 

35 26,75% 51,01% 6,28% 15,93% 

40 28,03% 50,58% 6,84% 14,53% 

45 29,21% 50,30% 7,19% 13,28% 

50 30,15% 50,11% 7,50% 12,22% 



 

melhores explicadas por si mesmas, e apenas em muitos períodos a frente é que as demais 

variáveis do sistema passam a ter um papel importante na explicação de suas variações. Em 35 

períodos a frente, por exemplo, vemos que as exportações, importações e produtividade 

explicam-se a si mesmas em, respectivamente, 70,38%, 60,42% e 69,25%. 

 No segundo modelo, que utiliza o comércio internacional no setor da indústria de 

transformação, o mesmo padrão é repetido: cada variável melhor explica suas próprias 

variações, e somente em muitos períodos a frente é que as demais variáveis vão assumir alguma 

influência considerável sobre as variações. Em 40 períodos a frente, as exportações, 

importações e produtividade explicam a si mesmas em 62,95%, 89,25% e 70,82%, 

respectivamente. 

 No terceiro modelo, o mesmo padrão se repete, com exceção das importações em nível 

setorial. Pois quando olhamos para a variação das exportações e da PTF, vemos que ela se 

explica melhor suas próprias variações. Mas para as importações, passado já 15 períodos a 

frente, observa-se que as exportações assumem um papel predominante na explicação da 

variação das importações. Em 15 períodos a frente, vemos que as exportações passam a explicar 

51,88% das variações das importações, enquanto a própria importação e produtividade total dos 

fatores passam a ser responsáveis por 47,91% e 0,19%, respectivamente. Neste mesmo período, 

as exportações e a PTF são responsáveis por 88,39% e 79,25% de suas próprias variações, 

respectivamente. 

No quarto e último modelo (que relaciona comércio internacional no agregado, FOB, 

com a produtividade total de fatores, PTF), o Painel A da Tabela 14 mostra que as exportações, 

importações e PTF são melhores explicadas por si mesmas, mas é válido ressaltar que as 

exportações, importações e PTF estão significativamente relacionadas com o câmbio real. Por 

exemplo, para a previsão de 25 passos à frente, as variâncias do erro de previsão das exportações 

e importações, ambas em termos FOB e IT, e a PTF são explicadas, respectivamente, em 

aproximadamente 18,79%, 12,61% e 26,23% pela taxa de câmbio real.  

 

7.6 Testes de autocorrelação 

 Os modelos VECM (ou VAR) são submetidos à testes de autocorrelação, com o objetivo 

de avaliar a adequação das estimativas, para obtermos inferências válidas. Antes de construir, 

a partir dos modelos VECM estimados, as funções impulso-resposta e a decomposição da 

variância do erro de previsão, ferramentas que exploram as relações associadas entre as 

variáveis, realizou-se testes de autocorrelação dos resíduos para verificar a robustez das 

estimativas. O teste PT avalia a hipótese nula de ausência autocorrelação nos resíduos para uma 



 

determinada defasagem ℎ, enquanto que o teste LM, mais restritivo, tem como hipótese nula a 

ausência de autocorrelação serial nos resíduos para até uma determinada defasagem ℎ. 

A Tabela 15 apresenta as estatísticas dos testes de Portmanteau de Ljung e Box (1978) 

(teste PT) e do teste de multiplicadores de Lagrange de Breusch (1978) e Godfrey (1978) (teste 

LM) para os resíduos dos modelos de vetores de correção de erros que utiliza o comércio 

internacional em nível agregado (𝐸𝑥𝑝𝐹𝑂𝐵, 𝐼𝑚𝑝𝐹𝑂𝐵) e em nível setorial (𝐸𝑥𝑝𝐼𝑇 , 𝐼𝑚𝑝𝐼𝑇), usando 

como medida de produtividade a produtividade parcial do trabalho. Já a Tabela 16 apresenta os 

resultados dos testes LM e Portmanteau para os mesmos modelos, porém usando como medida 

de produtividade a PTF, Produtividade Total dos Fatores. 

 

Tabela 15. Resultados dos testes de autocorrelação para os modelos que utilizam a 

produtividade parcial do trabalho. 

Defasagens 

Modelo VECM 

(𝐸𝑥𝑝𝐹𝑂𝐵 , 𝐼𝑚𝑝𝐹𝑂𝐵 , 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡) (𝐸𝑥𝑝𝐼𝑇 , 𝐼𝑚𝑝𝐼𝑇 , 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡) 

Estatística p-valor Estatística p-valor 

Painel A: Teste PT 

4 11,213 1,063% 14,530 26,810% 

5 20,742 5,430% 20,217 50,760% 

6 26,157 20,050% 39,828 10,820% 

7 35,441 22,700% 47,454 16,600% 

8 41,112 37,820% 53,331 27,670% 

9 49,053 43,060% 57,071 47,240% 

10 59,061 40,010% 67,858 41,370% 

11 74,818 21,380% 78,202 37,750% 

12 91,910 8,975% 104,280 6,630% 

13 100,530 10,550% 108,720 12,680% 

14 108,040 13,640% 118,470 12,660% 

15 112,660 22,120% 121,170 23,980% 

Painel B: Teste LM 

4 42,809 20,210% 48,563 7,879% 

5 54,735 15,610% 58,545 8,470% 

6 59,317 28,790% 77,195 2,085% 

7 78,505 9,009% 81,622 5,739% 

8 86,365 11,890% 91,036 6,435% 

9 96,050 12,140% 95,124 13,510% 

10 105,360 12,830% 109,180 8,254% 



 

11 127,690 2,766% 120,740 6,798% 

12 144,310 1,124% 155,800 1,796% 

13 150,110 2,112% 163,350 0,303% 

14 164,950 1,132% 172,070 0,403% 

15 174,200 1,296% 186,920 0,208% 

 

Os resultados de ambos os testes, PT e LM, mostram que para ambos os modelos VECM 

estimados com os dados do comércio internacional no agregado (FOB), bem como para o 

comércio internacional da indústria de transformação (IT), apresentam estatísticas não 

significativas, ou seja, em ambos os testes não se rejeita a hipótese nula (de ausência de 

autocorrelação) para a maioria dos valores de defasagens.  

Tabela 16. Resultados dos testes de autocorrelação para os modelos que utilizam a 

produtividade total dos fatores. 

Defasagens 

Modelo VECM 

(𝐸𝑥𝑝𝐹𝑂𝐵 , 𝐼𝑚𝑝𝐹𝑂𝐵 , 𝑃𝑇𝐹𝑡, 𝑒𝑡) (𝐸𝑥𝑝𝐼𝑇 , 𝐼𝑚𝑝𝐼𝑇 , 𝑃𝑇𝐹𝑡) 

Estatística p-valor Estatística p-valor 

Painel A: Teste PT 

15 e 4 152,7 0,055% 16,607 0,085% 

16 e 5 167,74 0,120% 25,819 1,138% 

17 e 6 186,18 0,134% 36,742 1,802% 

18 e 7 192,74 0,788% 48,475 1,777% 

19 e 8 205,37 1,569% 55,648 4,077% 

20 e 9 214,2 4,144% 60,315 10,940% 

21 e 10 221,95 9,846% 66,732 17,720% 

22 e 11 234,93 13,400% 71,826 29,100% 

23 e 12 245,7 20,070% 86,113 17,880% 

24 e 13 262,36 20,010% 96,032 17,410% 

25 e 14 273,38 27,220% 112,22 8,530% 

26 e 15 284,09 35,600% 117,3 14,280% 

Painel B: Teste LM 

15 e 4 336,00 0,004% 54,042 2,715% 

16 e 5 336,00 0,057% 67,935 1,518% 

17 e 6 336,00 0,491% 82,329 0,779% 

18 e 7 336,00 2,705% 91,486 1,110% 



 

19 e 8 336,00 9,998% 102,91 1,400% 

20 e 9 336,00 25,830% 107,15 2,751% 

21 e 10 336,00 48,970% 117,69 2,669% 

22 e 11 336,00 72,150% 124,34 4,337% 

23 e 12 336,00 88,310% 140,29 1,997% 

24 e 13 336,00 96,290% 166,38 0,185% 

25 e 14 336,00 99,120% 173,72 0,313% 

26 e 15 336,00 99,840% 177,36 0,845% 

 

Da mesma forma, os resultados de ambos os testes, PT e LM, em sua grande maioria, para 

ambos os modelos VECM estimados, a partir dos dados do comércio internacional no agregado 

(FOB) e bem como para o comércio internacional da indústria de transformação (IT), ambos 

relacionados com a PTF, também apresentaram estatísticas não significativas, visto que na 

maioria das defasagens utilizadas (ainda que distintas), em ambos os testes não se rejeita a 

hipótese nula (de ausência de autocorrelação). 
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