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RESUMO 

Este trabalho procura analisar a dinâmica da indústria Brasileira considerando a Lei 

de Kaldor-Verdoorn que propõe existir uma relação positiva entre a produção e 

produtividade. A literatura econômica comprova, através de dados empíricos que há 

estreita relação do nível do produto per capita dos países com o grau de 

industrialização, e que há também, nas várias nações, associação estreita entre o 

crescimento do PIB e da Indústria manufatureira. Segundo Thirlwall (2005) os 

países que crescem com maior rapidez tendem a serem, aqueles em que a 

participação da indústria no PIB aumenta com mais velocidade. No entanto, confere 

aqui ressaltar que principalmente para os países subdesenvolvidos, a participação 

da indústria para o crescimento da economia é de suma importância 

necessariamente na promoção de emprego e renda. Nesse contexto, o dinamismo da 

indústria merece destaque, assim como, os estímulos ao aumento da produtividade 

e da produção, bem como, a relação existente entre ambas. Os trabalhos de Kaldor 

(1975) e Verdoorn (1949) trouxeram para a teoria econômica o embasamento 

teórico e empírico da relação positiva entre a produtividade e a produção. Na 

medida em que a produção aumenta, há uma forte tendência de que a produtividade 

acompanhe este movimento ao longo do tempo, sendo válida em períodos de 

expansão econômica. Portanto este trabalho buscou analisar o grau de dinamismo 

da indústria brasileira no período de 2002 a 2017, testando os pressupostos da lei de 

Kaldor - Verdoorn, desse modo, foram aplicados testes de cointegração proposto 

por Johansen (1990) e o teste de causalidade de Granger (1969) para se conhecer a 

relação de equilíbrio de longo prazo das variáveis analisadas que são estimadas em 

um o modelo vetor autoregressivo – VAR, em um contexto de um vetor de correção 

de erros – VECM. Buscou-se também, conhecer o período exato das mudanças 

estruturais do modelo, através do teste de Bai-Perron (2003), onde se pôde concluir 

que as variáveis têm datas de quebras similares, sendo a do ano de 2008 a mais 

relevante e foco de análise deste trabalho. Os resultados comprovam que existe uma 

relação de equilíbrio positiva entre a produção da indústria e a produtividade do 

setor industrial, o que corrobora a evidência da lei de Kaldor-Verdoorn para a 

indústria brasileira no período em questão, no entanto, constata-se que em períodos 

de quedas na produção, o crescimento da produtividade advém mais de outros 

fatores não captados no modelo, o que evidencia que a lei, só é válida em períodos 

de expansão da economia. Por fim, encontra-se que a indústria brasileira tem um 

grau de dinamismo razoável. 

 

Palavras-chaves: Lei de Kaldor - Verdoorn, Crescimento econômico Produção, 

Produtividade. 

   

 

 

 

 

 



 
 

   

 ABSTRACT 

This study aims to analyze the dynamics of the Brazilian industry considering the 

Law of Kaldor-Verdoorn that proposes to exist a positive relation between the 

production and productivity. The economic literature proves from empirical data 

that there is a close relationship between the per capita product level of countries 

with the degree of industrialization and that there is also a close association 

between GDP and manufacturing growth in the various nations. According to 

Thirlwall (2005), the fastest growing countries tend to be those in which the share 

of industry in GDP increases faster. However, it should be noted here that, 

especially for underdeveloped countries, the share of industry in economic growth 

is of paramount importance in the promotion of employment and income. In this 

context, the dynamism of the industry deserves to be highlighted, as well as the 

incentives to increase productivity and production, as well as the relationship 

between the two. The work of Kaldor (1975) and Verdoorn (1949) brought to 

theoretical theory the theoretical basis of the positive relationship between 

productivity and production. As production increases, there is a strong tendency for 

productivity to keep pace with this movement over time, and to be valid in periods 

of economic expansion. Therefore, this work seeks to analyze the dynamism of 

Brazilian industry in the period from 2002 to 2017, testing the assumptions of the 

Kaldor - Verdoorn law, thus applying cointegration tests proposed by Johansen 

(1990) and the Granger causality test (1969) to know the long-term equilibrium 

relationship of the analyzed variables that are estimated in an autoregressive vector 

model (VAR) in a context of an error-correction vector (VECM). It was also sought 

to know the exact period of the structural changes of the model, through the Bai-

Perron test (2003), where it was possible to conclude that the variables have similar 

breakage dates, being the year of 2008 the most relevant and focus of analysis of 

this work. The results affirm that there is a positive equilibrium relation between 

the production of the industry and the productivity of the industrial sector, which 

corroborates the evidence of the Kaldor-Verdoorn’s law for the Brazilian industry 

in the period in question, however, it is verified that in periods of declines in 

production, productivity growth stems more from other factors not captured in the 

model, which shows that the law is only valid in periods of economic expansion. 

Finally, it is stated that Brazilian industry has a reasonable degree of dynamism. 

 

Keywords: Kaldor – Verdoorn’s Law, Economic Growth Production, Productivity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos 90, a economia brasileira atravessou um processo de reestruturação 

produtiva, resultante da abertura comercial. A indústria brasileira precisou adaptar-se às 

exigências competitivas externas como também, acomodar-se para atender a demanda interna. 

E esse conjunto de mudanças estruturais na dinâmica produtiva do país, tiveram impactos 

consideráveis na produtividade, emprego e consequentemente na variação do PIB. Almeida 

(2011) defende que nesse período, o país passou a operar em uma estrutura produtiva mais 

competitiva, desse modo, tais mudanças expuseram o setor a mais concorrência tanto interna 

quanto externa, Rezende (2003) completa que a maior competitividade via abertura 

econômica, apesar de levar o setor industrial a uma tendência de aumento de produtividade e 

diminuição de custos, foi acompanhada de uma redução no emprego no setor.  

No Brasil, a produtividade pode explicar a diferença na taxa de crescimento da 

economia brasileira nos anos de 1990 a 2000. Menezes Filho et al. (2014) destaca que na 

decomposição do crescimento do PIB neste período, o fator que mais contribuiu para as altas 

taxas de crescimento foi à produtividade total dos fatores de produção. 

A economia brasileira a partir do ano de 2000 apresentou uma tendência positiva da 

produtividade e produção industrial, essa fase de ascensão teve inicio nos anos 90 com a 

abertura da economia e consequentemente, com a concorrência externa, que contribuiu para o 

aperfeiçoamento do sistema produtivo doméstico, e que se consolidou em meados de 2003. 

No entanto, este período foi caracterizado por uma contração no emprego industrial e choques 

na produtividade, o que consequentemente ocasionou uma estagnação no setor industrial, 

intensificada a partir de 2008, com a crise desencadeada nos EUA, e que assim, pouco 

contribuiu para o crescimento econômico do país. Ainda, em meados de 2013, a economia 

brasileira passa por uma conjuntura de recessão econômica, acompanhada de quedas na 

produção industrial, no entanto, a produtividade, por investimentos em períodos passados, 

segue em crescimento neste período.  

Almeida (2011) completa que como as atividades industriais estão sujeitas a 

tecnologias que proporcionam retornos crescentes de escala, então o aumento dos fatores de 

produção em certa proporção provocam um aumento maior ainda na produção, fazendo com 

que a produtividade também cresça. Podemos constatar que as transformações da estrutura 

produtiva de um país ou região impacta diretamente no processo de crescimento econômico 

destes. Ao longo do tempo, tais transformações provocam alterações significativas na oferta e 

na demanda dos produtos manufaturados visto que as inovações no setor atraem novos 
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investimentos e estimulam a criação de novos produtos, ou modificam a produção 

contribuindo assim para o aumento da produtividade.  

Thirlwall (2005) destaca que o setor industrial unicamente não confere o crescimento 

econômico, mas em si, contempla em grande contribuição para tal, como defende a teoria 

econômica. No entanto, confere aqui ressaltar que principalmente para os países 

subdesenvolvidos, a participação da indústria para o crescimento da economia é de suma 

importância necessariamente na promoção de emprego e renda.  

Nesse contexto, a análise da produtividade nos setores de rendimentos crescentes de 

escala, principalmente, torna-se essencial no âmbito de se analisar o crescimento econômico, 

visto que o aumento na produtividade e consequentemente na produção é um instrumento 

essencial para a economia, tanto na geração de emprego e renda, como também, na maior 

competitividade frente ao setor externo. Desse modo, é necessário analisar como as atividades 

manufatureiras se comportam e quais são os determinantes para o seu crescimento como 

também, verificar os fatores exógenos que a influenciam positivamente ou negativamente e 

como estas respondem ao longo do tempo a estes. 

Os trabalhos de Kaldor (1975) e Verdoorn (1949) trouxeram para a teoria econômica o 

embasamento teórico e empírico, respectivamente, da relação de equilíbrio no longo prazo 

entre a produtividade e a produção da indústria, para estes autores existe uma relação positiva 

entre ambos. Na medida em que a produção aumenta há uma forte tendência de a 

produtividade acompanhar este movimento ao longo do tempo. Sendo válida em períodos de 

expansão econômica.  

Desse modo, este trabalho busca verificar empiricamente a persistência da lei de Kaldor 

- Verdoorn para a indústria brasileira no período de 2002 a 2017, e também averiguar o grau 

de dinamismo do setor industrial brasileiro. E, portanto, para isso, analisa-se a relação de 

equilíbrio ao longo do tempo entre produção e produtividade, através de ferramentas 

econométricas. 

No primeiro capítulo deste trabalho, inicia-se uma discussão teórica sobre a lei de 

Kaldor-Verdoorn, seguindo do segundo capítulo que discorre sobre os aspectos conceituais 

sobre a produtividade e contextualiza a dinâmica da indústria brasileira. No terceiro capítulo 

são apresentados alguns trabalhos empíricos, abordando as evidências da lei de Kaldor-

Verdoorn para vários países, como também, para o caso brasileiro. No quarto e quinto 

capítulos,são apresentados respectivamente, os dados, métodos e modelos utilizados para o 

objetivo proposto por este trabalho e posteriormente são apresentados os resultados e análises. 

No último capítulo são discutidos as considerações finais. 
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2  LEI DE KALDOR – VERDOORN: ASPECTOS INICIAIS E CONCEITUAIS  

 

Neste capítulo serão abordados os aspectos teóricos e empíricos que serviram como 

embasamento para a construção da lei de Kaldor-Verdoorn.  Inicialmente são apresentadas as 

premissas sobre o modelo de crescimento econômico de longo prazo e a teoria do crescimento 

endógeno, princípios estes, que fundamentaram o modelo de crescimento Kaldoriano. 

Seguindo das abordagens teóricas das Leis de Kaldor conjuntamente com as contribuições de 

Verdoorn. Por fim, apresenta-se a definição e especificação dinâmica do modelo, ao qual, é o 

foco deste trabalho.  

  

2.1 Modelos de crescimento de longo prazo: teoria do crescimento endógeno   

Nos modelos keynesianos de crescimento, a capacidade produtiva é considerada como 

exógena ao modelo, ou seja, o estoque de capital e o nível tecnológico são fixados variando 

apenas no seu grau de utilização. Desse modo, são modelos de curto prazo, porém, existem 

modelos que tentam explicar a elevação da capacidade produtiva na economia ao longo do 

tempo, são os modelos de crescimento de longo prazo.  

O modelo de Solow, de origem neoclássica, atribui o crescimento econômico à 

acumulação de capital, ao crescimento da força de trabalho e às alterações tecnológicas e o 

modelo de Harrod- Domar de origem keynesiana considera essencial para o crescimento 

econômico a taxa de investimento, a taxa de poupança e a relação produto-capital, este último, 

serviu como fundamento para o modelo proposto por Kaldor e que será exposto e discutido 

neste trabalho. 

Pereira (1975) diz que Kaldor busca enriquecer as teorias já propostas por David 

Ricardo e Marx, porém levando em consideração a distribuição de renda, esquecida segundo 

ele, desde a teoria da produtividade marginal. No entanto, o modelo de desenvolvimento 

econômico de Kaldor
1
 permanece fiel a visão Keynesiana expressa originalmente pelo modelo 

de Harrod e ao mesmo tempo representa um  passo importante  para a compreensão da 

dinâmica econômica  dos países capitalistas avançados.  

                                                           
1
 Kaldor, NicoIas. Altemative theories of distribution. Review Economic Studies, v. 2, n. 2, 1956; Ensayos 

sobre desuttollo económico. México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1961; Capital 

accumulation and economic growth. In: Luiz, F. A. Bc Hague, D.C. ed. The theoty capital. New Yorlr: 

Macmillan, 1965. (Através destes trabalhos publicados, o autor evolui quanto ao pensamento sobre o tem que 

estuda, testando empiricamente suas teorias, tornando-as robustas quanto à veracidade das questões a que se 

submete e quanto aos argumentos para explicá-las). 
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O modelo de Harrod
2
 considera que o desenvolvimento econômico é um processo 

gradual e equilibrado, parte do princípio de que o investimento agregado apresenta um efeito 

demanda onde o aumento do investimento resulta em um aumento da demanda pelo produto, 

como também um efeito capacidade em que os investimentos aumentam a capacidade da 

economia em elaborar o produto.  Assim temos: 

                                   
 

 
                                                                             (01) 

                                                                                                            (02) 

em que    é a taxa “garantida” ou de equilíbrio do crescimento da renda;    é a taxa 

“natural” de crescimento; s é a propensão média a poupar; v é a relação capital-produto; t é a 

taxa de crescimento da mão-de-obra; q é a taxa de crescimento do produto per capita, 

refletindo o aumento da produtividade ou do progresso técnico. 

Nesse contexto, Harrod afirma não ser por acaso o equilíbrio entre a taxa “natural” da 

renda e a taxa “garantida” ou de equilíbrio de crescimento.
3
 Em equilíbrio, ou seja, para um 

crescimento sustentado a longo prazo, teríamos: 

                                                                                                                             (03) 

Ou 

                                               
 

 
                                                                            (04) 

isto é, o crescimento equilibrado da economia depende da proporção da taxa de poupança em 

relação à taxa de capital-trabalho seja igual a taxa de crescimento da mão-de-obra o que 

reflete  o aumento da produtividade, em outras palavras, quanto maior for o investimento da 

economia proporcionalmente maior deverá ser a produtividade. 

Para Kaldor (1956), este tipo de modelo é considerado instável, visto que considera 

variáveis que são independentes e desse modo, o comportamento de cada parâmetro não 

influencia os demais. Para ele, o desenvolvimento capitalista das economias maduras, na 

realidade não é instável como o modelo sugere. As economias estão sujeitas a flutuações e o 

equilíbrio depende de uma serie de fatores que não foram testadas no modelo. Os modelos 

posteriores ao de Harrod procuraram reconhecer este fato.  

Para que a condição de Harrod seja satisfeita é necessário que s e v sejam variáveis 

dependentes no modelo.  No entanto, como descreve Pereira (1975) os neoclássicos 

                                                           
2
 Harrod publica seu modelo em 1959 (An easy in dynamic theory. Economic Journal, Mar. 1959). Três anos 

após a publicação: Teoria Geral de Keynes. Seu modelo é também chamado Harrod-Domar devido às 

contribuições complementares de Eusey Domar (Capital expansion, rate of growth and employment. 

Econometric, n. 14, Apr. 1946). Apenas nos anos 50 surgiram os modelos neoclássicos e o modelo de Kaldor. 
3
A taxa garantida de crescimento é aquela em que a oferta e procura agregada cresce em equilíbrio, ou que o 

investimento planejado e a poupança se igualam. Já a taxa natural de crescimento é a resultante do aumento da 

população e da produtividade ou progresso técnico. 
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pretendiam devolver um modelo de equilíbrio econômico, rejeitando a hipótese de Harrrod de 

que os coeficientes técnicos são fixos, não podendo haver substituição no curto prazo entre 

capital e trabalho. Para resolver problemas de longo prazo, adotaram um mecanismo de curto 

prazo, a possibilidade de se adotar técnicas mais ou menos capital-intensivas, conforme 

variassem os preços do capital e do trabalho no mercado, com isso transformavam a relação 

capital-produto em uma variável dependente do modelo. 

O modelo neoclássico do crescimento baseia-se em três pressupostos fundamentais:  

a) a força de trabalho e o progresso tecnológico crescem a uma taxa exógena 

constante;  

b) toda poupança é investida: S = I = sy; 

c) a produção é função do capital e do trabalho e exibe rendimentos constantes 

de escala e rendimentos decrescentes dos fatores individuais de produção. 

A função neoclássica de produção mais comumente usada, com rendimentos 

constantes de escala, é a chamada função de produção de Cobb- Douglas
4
: 

                                                                                                          (05) 

Onde Y é a produção; K é o capital; L é o trabalho; T é o nível de tecnologia;   é a 

elasticidade da produção com respeito ao capital;     é a elasticidade da produção em 

relação ao trabalho. Em que, dado a pressuposição de rendimentos constantes de escala:  

         . Desse modo um aumento de 1% no capital e no trabalho leva ao aumento de 

1% na produção. 

Para transformar a produção em variável dependente em sua forma intensiva de mão-

de-obra, divide-se os dois lados por L:  

                                                 
 

 
 

       

 
   

 

 

 
                                                    (06) 

 Desse modo o modelo nos mostra que: 

a) No estado estacionário, o nível da produção per capita tem uma correlação positiva 

com a poupança-investimento e uma correlação negativa com o crescimento da força 

de trabalho; 

b) O crescimento da produção independente da poupança-investimento é determinando 

pela taxa exógena do crescimento da força de trabalho
5
; 

                                                           
4
 Assim denominada em homenagem ao matemático Charles Cobb e a Paul Douglas, um famoso economista de 

Chicago. 
5
 Thirlwall (1983) diz que isso ocorre porque a proporção mais alta de poupança-investimento é compensada por 

uma relação capital-produto mais alta (ou uma produtividade menor do capital), graças ao pressuposto dos 

rendimentos decrescentes do capital. 
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c) Relação inversa de alguns países, entre a razão capital- trabalho e a produtividade do 

capital, de modo que os países pobres deveriam crescer mais depressa que os ricos, 

levando a convergência da renda  per capita no mundo inteiro. Que pode ser explicada 

pela fórmula da relação capital- produto: 

                                   
  

 
  

 

 
  

 

 
                                                                   (07) 

Havendo rendimentos decrescentes do capital, a proporção K/L mais alta não é 

anulada por uma razão Y/L mais alta, de modo que K/Y torna-se superior. Assim, quando o 

índice poupança-investimento é o mesmo nos diversos países, entende-se que os países ricos 

com uma proporção K/L maior deveriam crescer mais devagar que os países pobres com K/L 

inferior, porque a produtividade do capital é mais baixa no primeiro caso do que no segundo. 

O modelo neoclássico é orientado pela oferta, a demanda não entra na análise. A 

poupança leva ao investimento, de modo que a oferta cria sua própria demanda
6
. Nestes 

modelos de crescimento, a demanda não tem relevância para a compreensão da determinação 

do nível de produção. Os fatores de produção e o progresso tecnológico são tratados 

exogeneamente. 

No modelo de crescimento Kaldoriano, essa percepção neoclássica é criticada, visto 

que, o modelo considera a demanda de fatores de produção, como uma demanda derivada do 

crescimento da própria produção. Então, desse modo, considera-se a produção endógena ao 

modelo, e ainda que grande parte do pregresso tecnológico e da produtividade da mão-de-obra 

também é induzida pelo crescimento da própria produção.  

Kaldor (1957) através da sua função de progresso tecnológico presumiu a nova teoria 

do crescimento, argumentando que o progresso tecnológico requer acumulação de capital, e a 

acumulação de capital requer o pregresso tecnológico e que é improvável existir um sem o 

outro. O modelo de crescimento de Kaldor, explica por que a relação capital-produto mantém-

se constante no tempo, apesar da proporção crescente de capital em relação ao trabalho.  

Em resposta aos modelos neoclássicos de crescimento surge em meados da década de 

70, a nova teoria do crescimento endógeno. Para os estudiosos que defendiam esse modelo, se 

não há rendimentos decrescentes de capital e sim rendimentos constantes, uma proporção do 

capital-trabalho aumentada será anulada por uma produção per capita mais alta e pela relação 

capital-produto, visto que, para estes, o índice poupança-investimento é determinante para o 

crescimento de longo prazo. Nesse sentido, baseia-se a nova teoria do crescimento endógeno, 

                                                           
6
 Príncipios da Lei de Say. 



22 
 

   

onde o crescimento é determinado pela taxa de crescimento exógena da força de trabalho e 

pelo progresso tecnológico induzido pela demanda. 

Ao se tratar da origem dos conceitos de rendimentos crescentes (tratados no modelo) 

podemos destacar Adam Smith com a divisão do trabalho, Allyn Young e a idéia dos 

rendimentos crescentes como fenômeno macroeconômico
7
, como também, o modelo learning 

by doing
8
 de Kenneth Arrow (1962) onde assumiu que a aquisição de conhecimento ou 

aprendizado era produto da experiência, e o modo que o aumento de produtividade da 

economia poderia vir ou derivar do montante de experiência adquirido na profissão ou na 

elaboração de um determinado produto ou processo. O processo de learning by doing ocorre 

através do investimento que cada setor faz em seu processo produtivo, a ideia é de que um 

aumento paralelo no estoque de conhecimento, reflita em um aumento da produtividade, desse 

modo, os ganhos de conhecimento e produtividade tem origem no investimento e produção da 

firma, por fim, os trabalhos de Schultz (1961) e Denison (1962) sobre os rendimentos sociais 

de P&D. 

 

2.2 Modelo de crescimento Kaldoriano: As “3 leis de Kaldor” 

A literatura comprova, através de dados empíricos que há estreita relação do nível per 

capita dos países com o grau de industrialização, e que há também, nas várias nações, 

associação estreita entre o crescimento do PIB e da Indústria manufatureira. Segundo 

Thirlwall (2005) os países que crescem com maior rapidez tendem a serem, aqueles em que a 

participação da indústria no PIB aumenta com mais velocidade.  

Um dos primeiros economistas a abordar essa questão, foi Nicholas Kaldor, na maioria 

de seus trabalhos, ele afirmava que era impossível compreender o processo de crescimento e 

desenvolvimento sem adotar uma abordagem setorial, distinguindo as atividades com 

rendimentos crescentes das atividades com rendimentos decrescentes.   

Em seu trabalho pioneiro sobre a questão do crescimento estimulado pela demanda, 

intitulado: ”Causes of the slow rate of economic growt in the United Kingon”, Kaldor (1966) 

tenta explicar o baixo crescimento do Reino Unido comparando com outros países 

desenvolvidos. Preocupado com a desindustrialização do Reino Unido, ou seja, a queda no 

emprego industrial em relação ao emprego total, e sendo despertado pelas divergências das 

taxas de crescimentos dos países, este, fez relações empíricas com uma amostra de 12 países: 

                                                           
7
 ver em Thirlwall, 1983. 

8
 Modelo pelo qual o processo técnico e as melhorias na produtividade, podem ser aceitos como endógena ao 

sistema econômico. Estão relacionados aos ganhos de aprendizado dos trabalhadores na produção. 
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Alemanha Ocidental, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Holanda, 

Itália, Japão, Noruega e Reino Unido entre 1952-54 a 1963-64; para tentar explicar 

empiricamente estes fatos citados acima, e analisar quais motivos levariam um país a 

apresentar baixo desempenho no que diz respeito ao crescimento econômico e, ainda, buscava 

entender as discrepâncias do crescimento entre países e regiões. Desse modo, com bases 

empíricas, apresentou uma série de leis que tentam explicar as taxas de crescimento 

diferenciadas entre países capitalistas avançados, mas que também são aplicáveis aos países 

em desenvolvimento. 

A primeira lei de Kaldor (1967) através de fatos estilizados conclui que existe forte 

relação causal entre o crescimento da produção manufatureira e o crescimento do PIB. A 

segunda lei de Kaldor (1966), foco especial deste trabalho, afirma que existe forte relação 

causal entre o crescimento da produção manufatureira com o aumento da produtividade no 

setor manufatureiro, como resultado de rendimentos estáticos e dinâmicos de escala. Com as 

contribuições de Verdoorn (1949) a lei se consolidou em Lei de Kaldor-Verdoorn. A terceira 

lei apresentada por Kaldor afirma que existe forte relação causal positiva entre a velocidade 

de expansão do setor manufatureiro e o aumento da produtividade fora desse setor, dado que 

para Kaldor (1975) quando o produto marginal do trabalho fica abaixo da produção média, a 

produtividade da indústria manufatureira aumenta na medida em que o emprego nos outros 

setores se reduz, ou seja, o crescimento do PIB tende a ficar mais lento, à medida que se 

esgota a capacidade de absorção de mão-de-obra das atividades com rendimentos 

decrescentes. (Thirlwall, 2005). 

O determinante para o crescimento da atividade manufatureira segundo Kaldor (1975), 

nos estágios iniciais do desenvolvimento é demanda proveniente da agricultura, mas 

posteriormente, provém do crescimento das exportações. Para este, o rápido crescimento das 

exportações e da produção podem instaurar um círculo virtuoso de crescimento, ou seja, 

quanto maiores as exportações, maior é a produção e maior é o crescimento dos países. 

O principal objetivo dos trabalhos de Kaldor era identificar até que ponto a indústria 

manufatureira impulsionava o crescimento econômico dos países, para isso era preciso 

comprovar que o crescimento do PIB não tinha relação com o crescimento de outros setores 

da economia como, por exemplo, a agricultura, serviços ou mineração, e, no entanto, sendo 

predominantemente determinado pelos setores com rendimentos crescentes de escala. 

Admitindo que o fato de que quanto mais cresce a produção manufatureira em relação 

ao PIB, mais depressa o PIB cresce, concluí-se que deve haver uma relação entre o 

crescimento do setor manufatureiro e a produtividade do trabalho da economia como um todo, 
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uma vez que as diferenças das taxas de crescimento são explicadas por aumentos na 

produtividade do trabalho, lembrando que produtividade nesse contexto é diferente de força 

do trabalho. Isso ocorre por dois motivos, primeiro com o intuito de expandir a produção 

industrial e o emprego, a mão-de-obra é transferida de outros setores para o setor 

manufatureiro. Salientando que nesses outros setores não deva haver relação entre emprego e 

produção e desse modo, essa transferência de mão-de- obra para o setor manufatureira, não 

afeta o crescimento da produção desses setores.  

Segundo motivo que explica as taxas de crescimento por aumentos da produtividade é 

o fato da existência de rendimentos crescentes na indústria, estáticos e dinâmicos. Os 

rendimentos estáticos é uma característica do setor manufatureiro e, refere-se ao tamanho da 

escala das unidades de produção e os rendimentos dinâmicos referem-se aos rendimentos 

crescentes acrescidos da acumulação de capital e progresso tecnológico induzido por learning 

by doing.  

 Algumas críticas foram feitas ao modelo como as de Mc Combie (1982) e Rowthorn 

(1975) para estes autores a omissão de variáveis explicativas relevantes no modelo 

econométrico, a falta de estoque de capital, por exemplo, pode viesar a estimação do 

coeficiente de Verdoorn. Outro problema de interpretação do modelo é ode se considerar a 

produção como sendo exógena, logo sendo uma variável endógena do modelo segundo 

Rowthorn (1975) este autor completa dizendo ainda que a oferta de mão-de-obra não é 

elástica como afirma Kaldor, o que pode evidenciar em regressão espúria para os modelos em 

questão. 

 

2.2.1 Primeira Lei de Kaldor  

A primeira lei de Kaldor admite existir uma causalidade entre a taxa de crescimento do 

PIB e a taxa de crescimento da produção manufatureira. Desse modo: 

                                                              (08) 

Onde: 

    é a taxa de crescimento do PIB e 

    é a taxa de crescimento da produção manufatureira.  

   corresponde ao erro aleatório da regressão. 

Nessa função Kaldor relaciona a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto com a 

diferença entre as variáveis do setor manufatureiro e nas taxas de crescimento do setor não 

manufatureiro. Thirlwall (1983) argumenta que essa função mostra que a relação entre as 
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variáveis não deriva apenas do fato do setor manufatureiro ser uma grande parcela do todo, 

mas também, do excedente crescimento sob os demais setores.  

Confirmando a validade da lei para o caso do Reino do Unido, Kaldor considerou o 

setor manufatureiro como indutor do processo de crescimento econômico dos países, 

percebeu ainda que a restrição na oferta de mão-de-obra é o principal fator no fraco 

crescimento da produtividade da indústria no Reino Unido. Assim, a inelasticidade da oferta 

de mão-de-obra no Reino Unido configura no reduzido crescimento industrial e 

consequentemente engendrava no reduzido crescimento do PIB. 

 

2.2.2 Segunda Lei de Kaldor : contribuições de Verdoorn 

A segunda lei de Kaldor, denominada também de” Lei de Kaldor – Verdoorn “,  por 

ser uma variante da Lei de Verdoorn é decorrente do artigo publicado em 1949, intitulado: 

“Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro”- Fatores que regulam  o 

desenvolvimento da Produtividade do Trabalho - que comprova empiricamente a forte relação 

positiva entre o crescimento da produtividade e da produção. Essa correlação foi testada para 

diferentes países (Kaldor, 1966), entre diferentes regiões de um mesmo país, tanto em países 

desenvolvidos como países em desenvolvimento (McCombie e Ridder, 1983; Fingleton e 

McCombie, 1998; León-Ledesma, 2000 e Hansen e Zhang, 1996) e em diferentes indústrias 

(McCombie, 1985). 

Veremos o modelo dinâmico da lei, especificado com mais detalhe no tópico 2.3, no 

entanto, a relação de Verdoorn parte inicialmente de uma função estática de produção Coubb-

Douglas, onde o coeficiente que liga o crescimento da produção e o aumento da produtividade 

depende dos parâmetros da função de produção, da taxa exógena de progresso tecnológico e 

da velocidade com que o capital cresce em relação a força de trabalho. 

A causalidade segue do crescimento da produção industrial para a produtividade do 

trabalho desse setor. Desse modo: 

                                                                                                                    (09)  

Onde: 

    é a produtividade do trabalho da indústria; 

    é o crescimento da produção industrial; 

      é a taxa de crescimento exógeno da produtividade industrial (explicada por fatores 

independentes do crescimento da produção industrial); 

      é o coeficiente de Verdoorn.  
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Pode-se pensar no coeficiente de Verdoorn como uma relação dinâmica ligada à 

função do progresso tecnológico de Kaldor, no qual o coeficiente depende da velocidade em 

que a acumulação de capital é induzida pelo crescimento da produção através do efeito 

acelerador, assim como depende do grau em que o progresso tecnológico é incorporado no 

capital e no progresso tecnológico induzido pelo learning by doing. 

Pela existência de rendimentos crescentes de escala, pela lei de Verdoorn, parte 

substancial da produtividade industrial seria endógena. Souza (2009) destaca que desse modo 

o aumento da produção aproveitaria melhor a capacidade produtiva da economia. Assim, 

quando a indústria cresce, ela drena a mão-de-obra e outros recursos parcialmente ociosos de 

outros setores de baixa produtividade e com rendimentos decrescentes, como agricultura e 

desse modo aumentando a produtividade média da economia, premissas aqui da terceira lei de 

Kaldor descrita a seguir. 

 

2.2.3 Terceira lei de Kaldor 

A terceira lei de Kaldor admite que o crescimento da produtividade dependa do 

crescimento do produto e do crescimento do emprego no setor industrial, e desse modo, 

proporcionalmente inverso ao nível de emprego dos outros setores da economia. Como segue: 

                                                                                               (10) 

Onde: 

   é a taxa de crescimento da produtividade da economia; 

   é a taxa de crescimento da produção manufatureira; 

    é a taxa de crescimento do emprego no setor não industrial. 

Thirlwall (1983) afirma que essa relação inversa ao crescimento do emprego do resto 

da economia, ocorre pela drenagem de mão – de – obra de setores menos produtivos para o 

setor manufatureiro, gerador de economias de escalas e maior inserção de novas tecnologias, 

através do progresso tecnológico induzido. Kaldor concluiu que o crescimento da 

produtividade total das economias desenvolvidas é induzido pela demanda e não pela 

restrição da oferta inelástica de trabalho. Desse modo através das suas análises empíricas 

constatou que a queda do emprego industrial no Reino Unido resultou da perda de 

competitividade externa de seus produtos.  Sttaf-Ford (1989) completa dizendo que o 

crescimento da demanda interna por fatores e adoção de novas tecnologias são governados 

pelo crescimento da demanda externa de produtos manufaturados. 
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Ao analisarmos as três leis acima, podemos verificar a consistência entre elas, 

incialmente considera-se que a taxa de crescimento do produto industrial estimula o aumento 

da produtividade, com base na primeira e segunda lei e que devido a migração de mão-de-

obra de outros setores para a indústria, gera o aumento da produtividade do trabalho não 

industrial, bem como de toda a economia.  

Mas especificamente, diz Mamgain (1999) a taxa de crescimento da demanda industrial 

provoca incremento da produção e dado a existência de retornos crescentes de escala esse 

incremento aumenta a produtividade do trabalho. Assim, o aumento da produtividade do 

trabalho na indústria, faz com que o salário neste setor seja elevado, induzindo a mão-de-obra 

de outros setores para o setor industrial. Por fim, tanto a produtividade do trabalho da 

indústria como dos outros setores da economia é aumentada. O que Staf-ford (1989) chamou 

de processo de causação circular cumulativo pelo fato do crescimento da demanda gerar 

maior produção e assim, estimular a uma maior produtividade onde esta, afeta positivamente a 

demanda. Este ciclo pode ser expansivo ou recessivo e afetar positivamente ou negativamente 

a demanda. 

 

2.3 Lei de Kaldor- Verdoorn: especificação dinâmica do modelo 

Seguindo a metodologia sugerida por Marinho et al. (2002), o ponto de partida para se 

chegar a equação da Lei de Kaldor e Verdoorn é uma função de produção como:     

                                                                     (11) 

            Onde Y representa o produto e           são os fatores de produção. 

 Dado que haja correlação entre os fatores de produção, pode-se determinar o 

equilíbrio de forma que seja admissível apenas uma combinação de fatores para cada nível de 

produto e desse modo: 

                                                                                                                    (12) 

            Onde        representa qualquer função que relacione    unicamente a y.      

Supondo a relação de longo prazo entre xi e y dada por: 

                                                                                                                    (13) 

A equação (13) relaciona as variações na produtividade dos fatores quando a produção 

varia. A produtividade do trabalho está intimamente ligada ao fator produto, portanto aparece 

como α na equação. Assim:  

                                         ⁄    ∫    
 

 
                                                          (14) 
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Partindo do pressuposto básico da Lei de Kaldor-Verdoorn que é determinar a 

trajetória de longo prazo das variáveis em questão, desse modo considerando um período 

razoavelmente longo, y será:  

                                                                                                                     (15) 

Substituindo a equação (15)  na equação (14): 

                                          ⁄    
   

 

 
                                                             (16) 

À medida que t aumenta,    ⁄  se aproxima a equação: 

                                          ⁄                                                                     (17) 

Nesse sentido encontra-se uma relação estável de longo prazo entra a produção e 

produtividade como propõe Kaldor e Verdoorn. Como descrita na equação (17) o que explica 

essa relação é o nível de produto que determina a divisão do trabalho. 

Analogamente o modelo de Kaldor-Verdoorn pode ser descrito também como:                                                                                     

                                                                                                                (18) 

 Onde    é a taxa de crescimento da produtividade do trabalho na indústria,    

representa a constante de intercepto que inclui outros fatores explicativos inerentes ao 

crescimento da produtividade, o   é o coeficiente de Verdoorn que mede o impacto da 

produção na produtividade, logaritimizando as variáveis, estas, representam a elasticidade 

produção- produtividade em que, quando assumirem um valor próximo de zero os ganhos de 

produtividade incorporados pelo aumento da produção serão insignificantes o que representa 

uma economia com dificuldades na incorporação dos ganhos de produtividade, e quanto 

maiores ou próximos de um forem os valores para o coeficiente, representa a uma economia 

com alto grau de dinamismo.  Por fim,    representa a produção em termos reais. É importante 

ressaltar que   e   são constantes e, portanto assumem valores maiores que zero. Neste 

sentido, a lei de Verdoorn forneceria evidências substanciais de economia de escala.  

Vale destacar também as diferenças nas preposições de Verdoorn que considerava as 

análises no âmbito microeconômico enquanto que Kaldor considerava as variáveis num 

sentindo mais amplo, macroeconômico. Dessas diferenças surge o chamado paradoxo estático 

dinâmico do modelo, dado que o grau de rendimento de escala estimado com as variáveis em 

nível difere dos resultados obtidos quando estão em diferença, ou seja, quando são usadas as 

taxas de crescimento. Em nível os resultados empíricos mostram um grau de dinamismo das 

economias de escala enquanto que quando estimadas em diferença, os resultados são mais 

robustos. 
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 McCombie (1982) estabelece que se a lei é testada com as variáveis em nível o grau de 

retorno de escala é muito pequeno ou não existe, todavia, o fato da lei de Kaldor – Verdoorn 

poder ser derivada de uma função Cobb-Doouglas, não necessariamente, implica que essa 

função de produção é o padrão tecnológico que descreve a mesma. Teoricamente se o padrão 

tecnológico da lei de Kaldor-Verdoorn é uma função de produção Cobb-Douglas, os valores 

das elasticidades obtidos com as variáveis em função estática ou dinâmicas deveriam ser os 

mesmos. Neste trabalho, optamos por estimar o modelo em diferenças considerando as taxas 

de crescimento das variáveis em logaritmo, com o objetivo de obter o grau de dinamismo da 

economia de escala. 
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3 FATORES PREPONDERANTES E TEÓRICOS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA 

  

 Neste capítulo serão discutidos os aspectos conceituais dos fatores considerados 

preponderantes da indústria brasileira. Primeiramente buscou-se apresentar os aspectos 

teóricos da produtividade, seguindo da evolução da produtividade do trabalho do setor 

industrial, com o intuito de contextualizar a conjuntura da dinâmica recente da indústria 

brasileira, apresentada na última sessão deste capítulo. 

 

3.1 Produtividade:  aspectos conceituais 

 A produtividade é considerada um indicador dos rendimentos dos fatores usados na 

produção. É uma medida que avalia a eficiência e a racionalidade das atividades econômicas, 

ou seja, relação entre insumo (imput) e produção (output) no nível da empresa, indústria ou 

economia global.  

Na literatura desde os trabalhos de Smith (A Riqueza das Nações) e Marx (O capital) 

que são abordados aspectos do tema em questão, visto que a produtividade é de suma 

importância e de fato, um ponto preponderante para o desenvolvimento e crescimento dos 

indivíduos, empresas/indústria e nações, como argumenta Krugman (1997) que a 

produtividade a longo prazo não é tudo, mas é quase tudo pois para ele, a capacidade do país 

em melhorar seu padrão de vida ao longo do tempo depende quase inteiramente de aumentar 

sua produção por trabalhador. 

O termo produtividade refere-se à quantidade de produto obtida para um dado 

conjunto de fatores de produção empregados: capital e trabalho.  A equação da produtividade 

é decomposta seguindo o modelo de Solow de crescimento a partir de uma função Coubb-

Douglas: 

                                                                       (19)                                                        

Onde: 

Y é uma medida do produto; 

A é o resíduo de Solow; 

K é uma medida do estoque de capital; 

L é uma medida do estoque de mão-de-obra; 

  α  é uma constante. 

Linearizando a equação acima aplicando o logaritmo as devidas taxas de crescimento, 

encontra-se a Produção Total de Fatores: 

                                                                                                (20) 
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Onde: 

   é a taxa de  variação do produto; 

   é a taxa de variação do estoque de capital; 

   é a taxa de variação de estoque de mão-de-obra; 

  é a participação do capital no aumentos ou redução da produtividade; 

      é a participação do estoque de capital no aumento ou redução da 

produtividade. 

 Finalmente, para obter a produtividade do trabalho PP, calcula-se a razão entre o 

produto Y com o estoque de mão-de-obra L: 

    
 

 
                                                                        (21) 

Nesse contexto existem três medidas de produtividade a se considerar: produtividade 

do trabalho, produtividade do capital e a produtividade total dos fatores (agrega todos os 

fatores de produção). O foco deste trabalho é a produtividade do trabalho (especificamente na 

indústria), visto que este está intimamente ligado ao desenvolvimento dos países.  

 

3.1.1 Evolução da Produtividade da indústria brasileira 

Segundo relatórios do Banco Mundial (2009) as perspectivas de médio prazo do Brasil 

dependem do sucesso dos ajustes atuais e da adoção de novas reformas que favoreçam o 

crescimento. O aumento da produtividade e da competitividade constitui o principal desafio 

para o país atingir um índice de crescimento mais elevado em médio prazo. Com o recuo dos 

fatores que fomentaram o crescimento ao longo da última década - o consumo alimentado 

pelo crédito e a expansão do mercado de trabalho e das commodities - serão necessários mais 

investimentos e ganhos de produtividade para promover o crescimento.
9
 

Souza (2009) estuda a evolução da economia brasileira de 1980 a 2007 e conclui que a 

participação da indústria de transformação no PIB total caiu de 19,1% em 1980, para 14,8% 

em 2007
10

. A autora atribui a queda do emprego industrial e da participação da indústria no 

PIB, às oscilações na produtividade do trabalho.   

Em economias de mercado é intuitivo concluir que as empresas buscam aumentar sua 

produtividade sendo estimuladas pela competitividade. Em resposta à concorrência, os ganhos 

de produtividade são associados aos esforços das empresas ou setores de atividades em 

inovações tecnológicas, investimento em capital e melhorias no processo produtivo. 

                                                           
9
  disponível em http://www.worldbank.org/pt/country/brazil/overview. 

10
 Fonte: Ipeadata (www.ipeadata.gov.br). 
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O aumento inicial da produtividade da indústria de transformação decorreu para Souza 

(2009), do plano de melhoria da produtividade industrial, lançado em 1989, e também da 

abertura da economia no mesmo ano. Nesse ponto a autora levanta a questão em se voltar a 

atenção às políticas de incentivo a produtividade do trabalho da indústria. 

Com a ilustração do Gráfico 01 abaixo, onde visualizamos a relação da produtividade 

do trabalho da indústria brasileira e o PIB total nos períodos de 2002 à 2017, podemos 

destacar duas fases importantes da economia brasileira. A primeira, a partir de 2002 onde o 

PIB segue crescendo com forte impulso do crescimento da produtividade do trabalho até o 

final do ano de 2012 onde essa trajetória muda dando espaço para a segunda fase da economia 

brasileira onde mesmo a passos lentos o crescimento do PIB não é mais impulsionado pelo 

crescimento da produtividade que começa a cair invariavelmente.  

 

 

 

    Gráfico 01: Produtividade do trabalho da indústria versus PIB total – 2002 a 2017. 
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                    Fonte: IPEADATA: Elaborada pela autora. 

 

Negri e Cavalcanti (2014) usam a seguinte identidade algébrica para explicar a relação 

entre o crescimento do PIB e o crescimento da produtividade: 

 

                                 ̅  
 ̅

 
  ̅                                                             (22) 

Onde: 
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 ̅ é a taxa de crescimento do PIB em relação a produtividade do trabalho da economia; 

 ̅ é a taxa de crescimento do PIB; 

  é a quantidade de pessoal ocupado da economia; 

 ̅ é a taxa de pessoal ocupado da economia. 

em que  ̅ representa a taxa de crescimento do PIB correspondendo as somas das taxas de 

crescimento da produtividade do trabalho somados à taxa de crescimento de pessoal ocupado. 

A equação acima pode auxiliar na interpretação do crescimento do PIB nos anos 2000 

e da conjuntura econômica do Brasil. Negri e Cavalcanti (2014) destaca que entre 2000 e 

2009, por exemplo, a taxa média anual de crescimento do PIB alcançou 3,42%. Apenas um 

terço desse crescimento pode ser atribuído ao crescimento da produtividade do trabalho. 

O período foi caracterizado por uma combinação de fatores singulares à 

industrialização: expansão econômica com melhoras sociais, queda na desigualdade e 

crescimento da participação dos salários no PIB. 

Vale destacar que o aumento de produtividade, no entanto, não tem o caminho único 

do desemprego, arrocho salarial e precarização do trabalho. Devemos perseguir a trajetória da 

melhoria de nossa infraestrutura, da universalização da educação pública de qualidade, do 

aumento dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, da redução da jornada 

de trabalho, do retardo da entrada dos jovens no mercado de trabalho e do avanço nas 

condições laborais.                      

 De fato, é de se constatar que quando a produção cresce, ocorrem ao longo do tempo 

frequentes e relevantes mudanças no processo produtivo e na composição da demanda. Estas 

transformações beneficiam a indústria de modo que, as alterações no sistema produtivo 

contribuem para a criação de novos produtos e influenciam o crescimento da produtividade. 

 É de se considerar o fato de que quando a produtividade em um determinado setor 

cresce em contrapartida os custos relativos da produção diminuem. Acompanhando a queda 

nos custos da produção, os preços também tendem a cair e consequentemente a demanda por 

aquele bem aumentar, desse modo mais lucros para as firmas o que pode representar mais 

investimentos para uma maior produtividade. De outro lado, também se constrói uma 

economia mais competitiva com produtos diferenciáveis e preços acessíveis à exportação. 

Maiores exportações, maiores ganhos internacionais e maiores as reservas financeiras.   

Rowthorn (1975) descreve que uma maior produtividade na indústria pode estimular a 

demanda doméstica por produtos industriais, por torna-los relativamente mais baratos ou 

porque novos produtos são introduzidos no mercado. A maquinaria torna-se mais barata em 

relação ao trabalho, encorajando a adoção de técnicas mais mecanizadas. Os produtos 
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industrializados tornam-se então, mais baratos em relação a um grande número de serviços 

cuja produtividade cresceu lentamente, encorajando a substituição desses serviços por 

produtos industrializados. 

Com base na relação direta existente entre a produtividade e a produção, a chamada lei 

de Kaldor-Verdoorn objetiva comprovar, que existe uma relação linear e positiva entre estas 

variáveis.  

A abordagem fundamental desta lei é que o crescimento da produção impulsiona 

transformações na estrutura produtiva e na composição da demanda que induzem a introdução 

de novos processos de produção e novos produtos gerando consequentemente ganhos de 

produtividade.   

 

3.1.2 Dinâmica Recente da Indústria Brasileira 

Para melhor análise do período estudado, buscou-se contextualizar a conjuntura da 

dinâmica recente da indústria brasileira, dando ênfase aos períodos em que a produção mais 

cresceu ou nos períodos em que mais diminuiu.  Com base em dados do IBGE, em 2005 a 

economia brasileira teve um crescimento de 5,2% sendo a maior expansão desde inicio do 

Plano Real em 1994, esse crescimento deve-se principalmente a indústria, exportações e 

recuperação do mercado doméstico.                        

 

 

                  Gráfico 02: Trajetória da Produção e Produtividade da Indústria brasileira 2002-2017. 
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Em 2007 a produção teve um crescimento explicado pelo aumento da produtividade 

representado no gráfico 02 acima, decorrente da elevação na formação bruta de capital fixo 

que indica os investimentos, avançou neste período 13,4%.
11

 

O ano de 2012 foi um ano atípico para a economia brasileira que teve o seu pior 

crescimento desde 2009. Neste período a produção industrial caiu em 0,8%, resultado este 

ocasionado também pela crise financeira de 2008, acompanhada dos efeitos da crise na 

Europa e desaceleração da China. O setor externo em crise contribui para a baixa produção 

visto que o os países que estavam enfrentando a crise eram os principais parceiros comerciais 

do Brasil e consumidores dos produtos industriais brasileiros.  

A economia brasileira, em 2015 vivenciou um momento de crise política, impactado 

em todos os setores da economia e a indústria foi o setor mais impactado (constante 

diminuição da produção e cortes de empregos formais). Segundo o IBGE, o setor industrial 

operou no nível mais baixo desde 2005, entre janeiro e outubro, o nível de produção da 

indústria de transformação (em número índice) ficou 90,27, pior patamar desde 2005, quando 

a indústria registrou nível de 89,35. A produção industrial acumulou queda de 7,8% 

especificamente a indústria de transformação considerada a mais importante pelo efeito 

multiplicador na economia e por empregar o maior número de mão-de-obra formal e 

especializada, teve uma queda de 9,6%. Já quanto aos investimentos em bens de capital a 

redução foi de 24,5%. Desse modo, a indústria diminuiu consideravelmente a participação no 

PIB. No entanto, neste mesmo período de retração da produção, a produtividade se comporta 

positivamente em resposta aos investimentos passados refletidos no curto prazo. 

Vale destacar ainda, no gráfico 02, o comportamento atípico da indústria brasileira, a 

partir de meados de 2013, onde a produção começa a cair e a produtividade continua a 

crescer, provavelmente pela absorção de outros fatores. O que no longo prazo, se esse 

comportamento fosse persistente, seria contraditório com a Lei de Kaldor - Verdoorn que 

comprova a existência de uma relação positiva entre as duas variáveis. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11

 Dados obtidos do relatório do IBGE. 
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4 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA A LEI DE KALDOR-VERDOORN  

 

Na literatura encontram-se vários trabalhos que procuraram confirmar empiricamente 

a evidência da lei de Kaldor-Verdoorn, incluído não só setores de economia com retornos 

crescentes de escala, como propõe a lei, como também, setores com retornos decrescentes. 

Neste capítulo serão apresentados alguns relevantes trabalhos empíricos que buscaram 

verificar a lei de Kaldor- Verdoorn para economias desenvolvidas e em processo de 

desenvolvimento.  

 

4.1 Evidências empíricas internacionais 

 Vaciago (1975) objetivou verificar a importância dos retornos crescentes de escala 

como fonte de crescimento econômico para uma amostra de 18 países europeus, no período de 

1950-69. Sua amostra era composta pela Grécia, Portugal, Espanha, Iugoslávia, Alemanha, 

Itália, França, Holanda, Áustria, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, 

Finlândia, Irlanda, Países Baixos e Estados Unidos. O autor utiliza como metodologia o 

modelo simples de regressão estimado em Mínimos Quadrados Ordinários – MQO, concluiu 

que para os países desenvolvidos com vigoroso crescimento a equação estimada demonstrou 

um grande componente autônomo do aumento da produtividade, Por outro lado, foi 

encontrado um inexpressivo coeficiente de Verdoorn, o que segundo o autor apontaria para a 

reduzida importância dos retornos crescentes em explicar o aumento de produtividade nos 

países de rápido crescimento. No entanto, para os países com baixo crescimento este autor, 

encontrou uma maior contribuição da produção para explicar os movimentos da 

produtividade, assim como afirma a Lei de Kaldor- Verdoorn. 

Stafford (1975) contribui teoricamente assinalando algumas críticas sobre a visão de 

Kaldor. O autor constata empiricamente de que a relação de Verdoorn torna-se menos intensa 

com o passar do tempo. Ainda, assinala que a omissão de variáveis explicativas relevantes no 

modelo, na equação representativa da relação de Verdoorn, contribui para possíveis resultados 

espúrios na regressão. 

Leon-Ledsma (1998) busca evidências da Lei de Kaldor – Verdoorn, para regiões da 

Espanha no período entre 1962-91. O autor defende que em economias modernas, existem 

muitos setores que apresentam economias de escala, e desse modo, a  visão de que apenas um 

setor seria responsável por alavancar o crescimento econômico de toda a economia seria 

inadequada. O autor usou dados em painel para três subperíodos :1962-73,1973-83 e 1983-91. 

Constatou que existem fortes evidências de retornos crescentes de escala para o setor 
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manufatureiro, serviços e para o valor adicionado total das regiões analisadas. A maior 

contribuição deste autor foi constatar que existem diversos setores dinâmicos que podem 

impulsionar o crescimento econômico de um país. 

No entanto, Harris e Lau (1998) buscaram evidências da Lei de Kaldor- Verdoorn para 

as indústrias das regiões do território do Reino Unido. O período de análise utilizado no 

trabalho dos autores compreendeu os anos de 1968-1991. A relação de Verdoorn foi estimada 

em um Vetor Auto Regressivo – VAR de séries temporais, os autores encontraram fortes 

evidências de retornos de escala para as indústrias manufatureiras das regiões britânicas, 

rejeitando a hipótese de convergência das taxas de crescimento entre as regiões. Porém, 

acrescentam que existe espaço para suposições no que tange a convergência das taxas de 

crescimento regionais em direção ao seu próprio estado estacionário. 

Contudo Mamgain (1999) avaliou a aplicabilidade da Lei de Kaldor-Verdoorn para os 

países de industrialização recente da Ásia, dividiu a amostra em dois grupos de países: o 

primeiro formado por Singapura e Coréia do Sul e o Segundo pela Malásia, Tailândia e Ilhas 

Maurício, o período analisado correspondeu a 1960-88. Os resultados mostraram que para 

todos os países com exceção da Coréia do Sul a Lei de Kaldor- Verdoorn não teve suporte 

empírico, ou seja, a taxa de crescimento da produtividade decresce com o aumento da taxa de 

crescimento do produto manufatureiro. Neste sentido, o autor sugere adaptações das leis de 

Kaldor para o novo contexto mundial da Globalização. 

Novell e Marsal (1999) testaram a lei de Kaldor para as regiões europeias durante 

1984-92. Além disso, os autores verificaram a existência de suporte para a presença de 

autocorrelação espacial nas equações estimadas. Os autores validaram a lei de Kaldor-

Verdoorn, completaram que o crescimento econômico de uma região afeta positivamente seus 

vizinhos. Contudo, acrescentaram que existem outros fatores preponderantes para explicar o 

crescimento da produtividade, tais como a difusão tecnológica internacional, especialização 

produtiva diferenciada entre nações.  

Bianchi (2001) testa a lei de Verdoorn para todos os setores da economia Italiana no 

período 1951-97. Ainda, faz comparações entre a experiência dos Estados Unidos e União 

Európeia. Utiliza o método de séries temporais estimando as variáveis em um modelo VAR 

para alcançar tais objetivos. O autor conclui a evidência da lei de Kaldor- Verdoorn e constata 

a presença de economias de escala para a economia italiana.  

No entanto, Wells e Thirlwall (2002) verificaram a lei de Kaldor – Verdoorn para os 

países africanos. Os autores usaram dados em cross-section, com uma amostra de 45 países 

africanos no período de 1980-96. Justificaram o estudo, enfatizando a inexistência de 
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pesquisas que contemplem a Lei de Kaldor para países em desenvolvimento. Desse modo, os 

autores confirmaram que tanto a segunda lei quanto as demais lei de Kaldor tiveram suporte 

empírico para os países africanos, demonstrando que uma mudança estrutural nesses países 

em direção ao aumento da parcela do setor manufatureiro do produto total da economia, seria 

relevante e contribuiria para acelerar o crescimento do produto. 

Martinho (2003) em seu trabalho, estimou a lei de Kaldor-Verdoorn para as regiões de 

Portugal, no período de 1995-99. O autor usou  dados em painel para testar as equações 

propostas por Kaldor-Verdoorn, onde verificou a evidência da lei para as regiões portuguesas 

em que a principal variável explicativa do processo de crescimento da produtividade foi a taxa 

se crescimento da produção. 

Casetti e Tanaka (1992) investigam a lei de Verdoorn para a região centro-periferia do 

Japão, em 1965-75. Os resultados indicaram que o progresso tecnológico e o aprofundamento 

do capital tendem a ser mais altos, enquanto a escala e as economias externas tendem a ser 

mais baixas. Essa variação espacial é consistente com as teorias do ciclo de produtos e das 

dinâmicas regionais especificada na lei de Kaldor-Verdoorn.  

Timmer e Szirmai (2000) examinam o papel da mudança estrutural na explicação do 

crescimento da produtividade agregada no setor manufatureiro de quatro países asiáticos no 

período de 1963 a 1993. A análise convencional das ações por turnos é usada para medir o 

impacto das mudanças nos insumos trabalhistas e de capital. Os resultados não suportam a 

hipótese do bônus estrutural, que afirma que, durante o desenvolvimento industrial, os fatores 

de produção mudam para ramos mais produtivos. Esse achado é robusto, mesmo quando a 

análise convencional de ações por turnos é modificada para levar em conta retornos crescentes 

de escala, conforme descrito na lei de Verdoorn. Argumentam-se que as melhorias nos níveis 

de produtividade foram generalizadas e dependiam negativamente da distância da fronteira 

tecnológica global, confirmando a noção de catch-up. 

Castiglione (2011) baseando-se em uma análise de séries temporais formula a lei em 

termos de cointegração e Granger-causalidade entre a produção industrial e produtividade do 

trabalho. Dados trimestrais dos EUA para 1987-2007 são usados para testar o padrão 

implícito pela lei. Os resultados mostram que existe uma relação de equilíbrio no longo prazo 

entre a produção industrial e a mão de obra produtividade confirmando a evidência da lei de 

Kaldor – Verdoorn. 

Khan e Siddiqi (2011) testaram empiricamente a validade da abordagem Kaldoriana 

para o crescimento e desenvolvimento no Paquistão durante o período de 1964-2008. A 

análise de regressão por mínimos quadrados ordinários (OLS) foi empregada para comprovar 
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a relação entre o crescimento do setor manufatureiro e o desenvolvimento econômico. Os 

autores encontraram evidências significativas para a primeira e terceira lei de Kaldor, 

enquanto alguns apoio empírico é encontrado para a segunda lei, com algumas inferências 

sobre a taxa de retorno, indicando a importância do setor manufatureiro no desenvolvimento 

econômico do Paquistão. 

Magacho e McCombie (2017) estimam a Lei de Kaldor –Verdoorn para países 

desenvolvidos e em desenvolvimento afim de avaliar  quais setores são capazes de promover 

o crescimento mais rápido da produtividade e testam empiricamente as hipóteses para a lei de 

Verdoorn usando um painel dinâmico de indústrias para setenta países em diferentes estágios 

de desenvolvimento para os anos entre 1963 e 2009. A fim de distinguir entre essas 

abordagens, duas especificações diferentes são estimadas onde o crescimento da produção e o 

fornecimento de fatores de produção são instrumentalizados por estimadores de método de 

momentos generalizados (GMM). Os resultados mostram que, assumindo que as taxas de 

crescimento dos países são impulsionadas pela demanda, um crescimento mais rápido da 

produção aumenta o crescimento da produtividade devido à existência de retornos crescentes. 

Alternativamente, se for assumido que o crescimento do produto é impulsionado pelo 

crescimento da oferta dos fatores de produção, não é possível concluir que o crescimento da 

produtividade é induzido pelo crescimento da produção. Já Angeriz et al. (2008) estimam os 

setores da economia da união europeia e concluem que os retornos de escala são substanciais 

e crescentes de acordo com a lei de Verdoorn 

Sumarizando os trabalhos acima citados, a evidência da lei de Kaldor-Verdorn, foi 

verificada na maioria das pesquisas realizadas, no entanto, com resultados mais significativos 

para economias com taxas de crescimento mais sólidas, não necessariamente por serem 

desenvolvidas, mas pelas atividades de rendimentos crescentes serem mais consolidadas. Vale 

destacar que as diferentes metodologias aplicadas em cada trabalho, também contribuíram 

para as divergências e solidez dos resultados, sendo o modelo de vetores auto regressivos – 

VAR o mais utilizado em estudos com séries temporais, por ser uma metodologia que 

consegue contornar os problemas existentes nas especificações das leis de Verdoorn como o 

problema de simultaneidade da equação, descreve Harris e Lau (1998).  

 Na próxima sessão serão abordados alguns trabalhos para o caso brasileiro. 
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4.2 Evidências empíricas para a economia brasileira 

 Na literatura, encontram-se ainda, poucos trabalhos com abordagem à Lei de Kaldor-

Verdoorn para a indústria brasileira, e nada obstante ao período analisado deste trabalho, entre 

os que se destacam:  

 Marinho et al. (2002) verificaram as evidências da Lei de Kaldor Verdoorn para a 

indústria de transformação do Brasil nos períodos de 1985 à 1997, e através de um modelo de 

Vetor de correção de erros concluíram que neste período o país apresentou alto grau de 

dinamismo entre a produção e a produtividade, principalmente no período de abertura 

econômica onde o ritmo de produtividade se acelerou.  

Feijó e Carvalho (2002) fazem uma interpretação sobre a evolução da produtividade 

industrial do Brasil nos anos 90, através das preposições de Kaldor – Verdoorn. Os autores 

reconhecem que a abertura econômica contribuiu de forma decisiva para os avanços na 

produtividade industrial. Brito e Garrote (2010) discutem as medidas que deveriam compor 

uma política industrial, destacando a importância do desempenho industrial para o 

crescimento econômico brasileiro. Com base na lei de Kaldor-Verdoorn, sugerem que o 

investimento em ganhos de produtividade é de suma importância e apontam as políticas que 

deveriam ser adotadas, para fortalecer a indústria nacional. 

 Souza (2009) através da Lei dos pressupostos da Lei de Kaldor- Verdoorn, estuda a 

questão da desindustrialização no Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, conclui que a 

redução da participação do emprego industrial no emprego total se deve mais a 

industrialização induzida (learning by doing) e a abertura comercial, do que uma verdadeira 

desindustrialização, ou seja, considera apenas uma redução na participação do setor industrial 

no PIB dos países analisados. 

Guimarães (1999) estuda o grau de dinamismo da indústria de transformação de 1970 

à 1997 e da agricultura nos períodos de 1975 à 1995, usando também os pressupostos da Lei 

de Kaldor – Verdoorn. Os resultados obtidos para a indústria brasileira são consistentes com a 

existência de retornos crescentes de escala, tal resultado, permite associar certo dinamismo ao 

setor, mas não tão acentuado como o encontrado em outros países. No entanto, para a 

agricultura, a relação encontrada mostrou-se sobreestimada, provavelmente devido às 

mudanças significativas na composição das atividades desse setor. 

Marrone (2006), aplica a equação de Kaldor-Verdoorn para a indústria brasileira e ao 

setor agropecuário nos períodos de 1985 à 2001 e 1970 à 1995 respectivamente. Os resultados 

encontrados para a indústria e agropecuária brasileira reveleram um elevado ajuste para a Lei 



41 
 

   

de Kaldor-Verdoorn, indicando a presença de economias de escala estáticas e dinâmicas para 

os dois setores analisados. 

Mata et al. (2005) faz uma interpretação da Lei de Kaldor-Verdoorn para a análise 

setorial do PIB, produtividade e emprego na economia brasileira. Lamonica e Feijo (2006) 

analisa as diferentes fases de crescimento da economia brasileira, considerando as 

transformações ocorridas na estrutura produtiva do setor industrial. 

Silva e Reis (2009) verificam a aplicação da Lei de Kaldor- Verdoorn no pólo 

industrial de Manaus e de acordo com os resultados, confirmaram a lei. Encontraram que o 

aumento da produção do setor industrial da região estudada, impacta positivamente a 

produtividade total dos fatores, embora essa transmissão seja lenta, confirmaram ainda a 

existência de economias de escala estáticas e dinâmicas no pólo, contrariando as críticas sobre 

esse modelo de desenvolvimento. 

Duarte (2016) discute a lei de Kaldor-Verdoorn no âmbito regional, e estima a lei para 

o caso da Bahia nos períodos de 2002 a 2014 e comprova a evidência da lei para a indústria de 

transformação baiana.  

Almeida (2011) estima a lei de Verdoorn para a agricultura, e constata que do ponto de 

vista regional a agricultura brasileira é bastante diversificada e heterogênea. 

Já Marrone (2013), estima e Lei de Kaldor-Verdoorn para a indústria brasileira no 

período de 2001 a 2012 e concluiu a presença de economias estáticas e dinâmicas no setor 

industrial, no entanto, resultados inferiores ao encontrados em períodos anteriores o que 

demonstra uma queda da dinâmica da indústria. 

Em síntese, os trabalhos empíricos confirmam a evidência da lei de Kaldor –Verdoorn, 

para o caso brasileiro, porém, os estudos se resumem a períodos até o ano de 2012. Nesse 

contexto, esta pesquisa propõe verificar a evidência da lei de Kaldor-Verdoorn para um 

período recente, caracterizado por uma conjuntura de recessão econômica. O que convém 

acrescentar que esta pesquisa de fato vem contribuir com a literatura, dado as evidências 

empíricas da lei. 
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5 METODOLOGIA  

 

Para verificar a evidência da Lei de Kaldor-Verdoorn, para a indústria brasileira, ou 

seja, para testar a relação de equilíbrio de longo prazo das variáveis, optou-se por um modelo 

de Vetor Auto regressivo – VAR em um contexto de correção de erros - VECM, como 

sugerido por Marinho et al. (2002). Inicialmente testou-se a estacionariedade das variáveis, 

através dos testes de raiz unitária com quebra estrutural: os testes de Zivot e Andrews (1992) 

e Perron (1990). Buscou-se também, detectar as quebras estruturais das variáveis, com esse 

intuito aplicou-se o teste de Bai-Perron (2003), este teste permite que se conheça o período 

exato das mudanças estruturais do modelo. Posteriormente, foram aplicados testes de Co-

integração proposto por Johansen (1990) para se conhecer a relação de equilíbrio de longo 

prazo das variáveis analisadas, seguindo com o teste de causalidade de Granger (1969) que 

complementa a análise, verificando se os valores passados de uma variável,  são capazes de 

explicar os valores presentes da outra.  

 

5.1 Fontes de dados 

Os dados mensais deste trabalho são da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e 

Salário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PIM/IBGE e são os seguintes: 

1) Produção Industrial (geral);  

2)  Produtividade da Indústria – Calculados a partir da proporção entre produção 

industrial e horas trabalhadas na indústria. 

O período escolhido de 2002-2017 foi intencional para o objetivo proposto neste 

trabalho, em analisar a dinâmica da indústria brasileira em uma conjuntura de crise e pela 

disponibilidade de dados.  

Para analisar a dinâmica da indústria brasileira e verificar a evidência da Lei de Kaldor 

- Verdoorn, usa-se como proxy o índice da produção real para análise do comportamento da 

indústria e  para a produtividade, usa-se um índice que foi calculado com base na proporção 

do índice real da produção sobre as horas trabalhadas empregadas na produção: 

                                                   
 

 
                                                                        (23)                                                                           

  Onde: 

  Pd = Produtividade do Trabalho; 

  P = Índice real da produção industrial; 
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    H = Horas trabalhadas empregadas na produção. 

         Seguindo o propósito de Marinho et a.l (2002), optou-se pela produtividade média do 

trabalho pela simplicidade de absorção e compreensão, ressalvando que ela é apenas uma 

parcela da variação de eficiência técnica, que por sua vez, é um componente da produção total 

dos fatores. E desse modo, a análise dos resultados têm de ser feita levando em consideração 

que o aumento da produtividade total pode também advir dos efeitos de escala e das variações 

tecnológicas. 

 

5.2 Modelo econométrico 

5.2.1 VAR e o modelo de correção de erros – VECM 

O vetor autoregressivo permite que se expressem modelos econômicos completos e 

que se estimem os parâmetros desse modelo.  Cada variável impacta a outra, pois neste 

modelo cada variável é tratada simetricamente. Pode-se expressar um modelo autoregressivo 

de ordem   por um vetor   variáveis endógenas,   , conectadas entre si por meio de uma 

matriz A, desse modo: 

                                          ∑       
 
                                             (24)                                      

Onde   é uma matriz e   x   que define as restrições contemporâneas entre as 

variáveis que constituem o vetor   x  ,   ;    é o vetor de constantes   x  ;    são matrizes 

  x  , B é uma matriz diagonal   x   de desvios – padrão;    é um vetor   x   de 

perturbações aleatórias não correlacionadas entre si. 

A equação (24) expressa às relações entre as variáveis endógenas, frequentemente 

decorrentes de um modelo econômico teoricamente estruturado, e por isso chama-se forma 

estrutural. Os choques    são denominados choques estruturais porque afetam 

individualmente cada uma das variáveis. Os choques estruturais são considerados 

independentes entre si porque as inter-relações entre um choque e outro são captadas 

indiretamente pela matriz A. 

O modelo geralmente é estimado pela sua forma reduzida, por causa da endogeneidade 

das variáveis:  

         ∑                      ∑          
 
   

 
                (25) 

            Em que          , onde                 . 

Bueno (2011) completa que o modelo VAR na forma estrutural, trata-se de uma 

especificação bem razoável, pela qual as variáveis são mutuamente influenciadas uma pela 

outra, tanto contemporaneamente como pelos seus valores defasados. Em outras palavras, o 
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modelo não pode ser estimado diretamente já que as variáveis são individualmente 

correlacionadas aos erros. Isso ocorre devido uma variável depender da outra. Nesse sentido, 

o objetivo do VAR é desenvolver técnicas para evitar esse problema, no intuito de encontrar a 

trajetória da variável de interesse ante um choque nesses erros, ou seja, um choque estrutural. 

O modelo pode ser descrito também na forma de matriz: 
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                               (26) 

 

Portanto temos o seguinte modelo VAR para a Lei de Kaldor-Verdoorn
12

: 

                                                                                         (27) 

 

Em um modelo VAR, como descrito na equação (27), todas as variáveis são 

endógenas reunidas em um único vetor      [
    

      
] expresso como uma função linear 

dos seus próprios valores defasados         e          , mais um vetor de erro. A estimação 

é realizada executando-se uma regressão separada para cada variável, regredindo sobre 

defasagens de si mesma e de todas as outras variáveis. A estrutura de modelagem VAR serve 

como base para análise de dados de série temporal não estacionárias.  

Kennedy (2009) destaca que apesar de todas as controvérsias das interpretações do 

modelo, o VAR é de suma importância para previsões, em particular, desvendam fatos que os 

modelos realistas precisam explicar e ao fazer isso, auxiliam na formulação das teorias.  

O VAR resulta da introdução de restrições suficientes para identificar choques no 

modelo. A identificação pode ser realizada usando-se informações econômicas na forma de 

estruturas recursivas, restrições de coeficientes, restrições de variância, restrições de simetria 

ou restrições de valores de longa duração, discute Enders (2010).  

Embora o VAR regular, ou de forma reduzida seja utilizado para descrição e previsão 

de dados, o VAR estrutural é necessário para inferência estrutural e análise de política.  A 

maior crítica a esse modelo é a sensibilidade à erros de especificação das restrições 

identificadoras. 
13

  

                                                           
12

 Para tentar suavizar as dificuldades apontadas no modelo, seguindo Harris e Lau (1998), McCombie (2002) e 

Millemaci e Ofria (2014), estimar-se-á um modelo dinâmico, variáveis em logaritmo, onde      é o logaritmo da 

produtividade da indústria, e        é o logaritmo da produção industrial. 
13

 Ver Cochane (1998) e Cooley e Dwyer (1998). 
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As conclusões retiradas das análises deste modelo são sensíveis à escolha da extensão 

da defasagem e do número de variáveis incluídas. Como o VAR presume que nenhuma 

variável é exógena, e que todas as variáveis, cada uma com múltiplas defasagens, aparecem 

em cada equação, normalmente enfrentam problemas de graus de liberdade. O que força os 

modeladores a escolherem um conjunto pequeno de variáveis. 

 Entende-se que quando se diferencia uma série para estacionarizá-la perde-se muito de 

suas características, além de que séries de tempo com grandes defasagens são difíceis de 

justificar economicamente. No entanto, se séries de tempo não estacionárias têm uma 

dinâmica em comum, pode-se especificar um modelo VAR mais completo denominado 

modelo vetor de correção de erros – VECM. Enders (2010) afirma que neste modelo, as 

variáveis possuem significado econômico em virtude da dinâmica comum, tendo um 

componente de longo prazo e um de curto prazo.  

O modelo vetor de correção de erros é uma versão mais completa do VAR. A ideia 

básica é que o VAR com variáveis não estacionárias, mas diferenciadas, omite informações 

relevantes. O VECM corrige esse problema, assim temos um VAR multivariado: 

 

                                                                                 (28) 

 

A ordem   de defasagem pode ser escolhida de tal maneira que os resíduos estimados 

sejam não autocorrelacionados entre si ou de acordo com o critério de Schwarz. 

O modelo vetor de correção de erros VECM é obtido através de manipulações 

algébricas a partir do VAR especificado na equação acima (28).  Reescrevendo dessa maneira, 

o modelo VECM: 

                                 ∑              
   
                                                (29) 

Em que     ∑   
 
                 . 

Se há raiz unitária então       , de modo que      . Desse modo, pode-se dizer 

que   é a matriz que tem   vetores de cointegração e   é a matriz de ajustamento, com   

vetores de ajustamento. 

Portanto o modelo de correção de erros é assim chamado porque explica       por 

dois componentes, os fatores de curto prazo especificado em ∑           
   
   ,e a relação de 

longo prazo dada entre as coordenadas do vetor de variáveis endógenas,         , 

considerando que haja cointegração. 
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5.2.2 Raiz Unitária 

Para verificar a estacionariedade das variáveis, aplicar-se-á o teste Dickey e Fuller - 

ADF ao nível de 5% de significância. Porém, caso verifiquemos a existência de quebra 

estrutural na série, para testar a tendência estocástica aplicaremos outros testes que permitam 

mudanças estruturais na série, pois como afirma Bueno (2011), na presença de quebra 

estrutural, os testes são viesados na direção da não rejeição da hipótese de raiz unitária.  Nesse 

caso, devem-se consultar os valores tabelados para teste com quebra estrutural por Perron 

(1989), em que se assume uma única e conhecida quebra estrutural para toda a amostra 

disponível, de forma a se maximizar o número de graus de liberdade. 

O teste de raiz unitária de Dickey Fuller Aumentado (ADF) estima o modelo com as 

variáveis autoregressivas e desse modo corrige o desvio do valor correto da estatística, ou 

seja, trata-se de encontrar os desvios de    em relação a sua média, assim, tem como 

pressuposto que o erro estocástico não deve ser autocorrelacionado. Logo, funciona da mesma 

forma que o teste de Dickey Fuller, adicionando-se mais variáveis defasadas para tornar o 

resíduo serialmente não correlacionado, desse modo supondo: 

                                                                                              (30) 

 

Adicionando e subtraindo a expressão          na equação (30) temos: 

                                                                (31) 

Reajustando a equação (31) temos o teste ADF: 

                                                                                              (32) 

Sendo: 

  =         

        

Desse modo as hipóteses do teste ADF são as seguintes: 

H0=   =        = 0                                              Não estacionária/ existe raiz unitária 

H1=   =        < 0                                              Estacionária/ não possui raiz unitária 

 

Porém, com a existência de quebra estrutural na série, optaremos por testes de raiz 

unitária que considerem um passeio aleatório com drift, e nesse caso, há três tipos de quebras 

estruturais possíveis: uma mudança de nível da série, uma mudança de inclinação e em ambas 

mudanças. Considerando que haja uma quebra estrutural em   , tal que 1<   < T, 

consequentemente se há uma mudança de nível na série em     , ela é representada como: 
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                                                                                 (33) 

 

          {
  
  

     
         

               
 

em que      representa a dummy de nível transitória (ou pulso). O efeito de uma mudança de 

nível não é distinguível de um choque de erros, por esse motivo, o efeito de um choque no 

nível é permanente em um processo de raiz unitária. A hipótese alternativa é existir um 

processo de tendência estacionária, mas com mudança permanente de nível: 

  
                                                                                (34) 

                  

                      {
  
  

     
       

               
 

em que      representa a dummy de nível cuja mudança é permanente. 

 No caso em que há mudança permanente de nível no modelo com raiz unitária, a 

hipótese nula torna-se: 

 

           
                                                                                   (35) 

 

Há um efeito negativo permanente e composto para cada instante de tempo sobre os 

choques, o modelo alternativo para este caso é uma mudança permanente da inclinação: 

 

  
                                                                                  (36) 

                  

                      {
     

  
     

       

               
  

em que      é uma tendência determinística, efetiva a partir de      , quando o choque já se 

deu. 

 Por último, há o caso em que há mudança transitória e permanente de nível: 

 

               
                                                                         (37) 

  

 A hipótese alternativa é uma composição dos dois efeitos em um modelo 

determinístico com quebra estrutural: 

 

  
                                                                                      (38) 



48 
 

   

 

Zivot e Andrews (1992) argumentam que a modelagem de Perron (1989) viesa os 

resultados em direção da rejeição da hipótese nula, porque a hipótese alternativa deveria tratar 

a quebra estrutural como desconhecida. Por esse fato, propõem um modelo em que o ponto de 

quebra é escolhido de forma que a quebra estrutural obtenha o maior peso possível para a não 

rejeição do modelo tendência estacionário.  

Desse modo, dado a hipótese nula sugerida por Perron (1989) sem qualquer quebra, 

contra as mesmas alternativas A, B e C, mas sem as variáveis dummys correspondente a    : 

 

                                                                                             (39) 

 

Além disso,   é escolhido de forma a minimizar a estatística t-student, ou seja, de 

obter a menor estatística possível do lado esquerdo da distribuição. Nesse caso, por serem 

desconhecidos, os valores críticos de   agora são maiores em valor absoluto para um mesmo 

nível de significância, em comparação com os valores críticos de Perron. 

No entanto, Perron (1997) propôs uma metodologia para encontrar endogenamente  , 

à semelhança de Zivot e Andrews (1992). Onde   é selecionado de forma a minimizar as 

estatísticas t associadas aos demais coeficientes    ou   . Alternativamente, a metodologia 

sugere maximizar o módulo das estatísticas desses regressores. A diferença principal dos 

trabalhos destes autores está na forma de definir as hipóteses nula e alternativa, razão pela 

qual os valores críticos obtidos por Perron (1997) são maiores que os valores de Zivot e 

Adrews (1992), porém menores que os de Perron (1989), como mostrado no Anexo A 

Neste trabalho, optaremos por dois testes que permitem mudanças estruturais sem 

inferência estatística ao longo prazo. O teste de Zivot e Andrews (1992) e o teste de Perron 

(1990), ambos permitem encontrar a data da quebra estrutural e seguem na diversificação dos 

três modelos de Perron (1997) onde a mudança estrutural pode ser no intercepto (modelo A), 

na tendência (modelo B) e em ambos (modelo C). 

 Além destes, optaremos também pelo teste do Bai-Perron (2003). Com objetivo de 

detectar as datas específicas das mudanças estruturais do modelo. E assim ter embasamento 

para entender o comportamento de longo prazo das variáveis e como especificar a estimação 

do modelo. O teste Bai-Perron (2003) considera um modelo linear com múltiplas quebras: 

 

       
      

 
                                                                   (40) 
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Onde: 

            
 = 0 e   

     . 

   = variável dependente; 

    e      = são vetores de covariadas com dimensão (            ; 

   e   
  = são vetores de coeficientes; 

   = termo de erro; 

              = são índices que representam os pontos de quebra, tratados 

explicitamente como desconhecidos. 

 O objetivo do teste é estimar os vetores de coeficientes junto com os pontos de 

quebras utilizando as    observações de   ,     e    . O método de estimação que Bai-Perron 

(1998) utilizam é baseado no principio de mínimos quadrados. Para testar a existência de 

quebras os autores consideram teste da estatística F. Os testes utilizados são os de nenhuma 

quebra contra a hipótese de que há algum número fixo de quebras e os testes que testam se 

existem     dado que existem  .
14

 

 

5.2.3 Teste de Cointegração de Johansen 

Duas variáveis são ditas cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo 

prazo entre elas, ou seja, se possuem a mesma ordem de integração e exista uma combinação 

linear dessas variáveis que sejam estacionárias. Nesse sentido, Johansen propõe um teste para 

definir o posto da matriz  , e por consequência o espaço para cointegração. Desse modo, 

estima-se os vetores de cointegração contidos na matriz  . 

Essa metodologia é importante porque é empreendida simultaneamente à estimação do 

modelo de cointegração. Ou seja, a metodologia de Johansen permite a estimação do VECM 

simultaneamente aos vetores de cointegração.  

O teste de Johansen é baseado em uma estimação de máxima verossimilhança com 

restrição. Fundamentalmente,   é uma matriz n X n cujo posto é r<n, se houver cointegração. 

Se o posto dessa matriz for n, as variáveis endógenas são todas estacionárias. Se o posto da 

matriz for nulo, não existe cointegração e as variáveis são não estacionárias. 

Uma vez que os valores críticos dependem da configuração das variáveis 

determinísticas, convém introduzi-las: 

                                                                           (41) 

                                                           
14

 Ver Bai-Perron (1998) e Bai – Perron (2003). 
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em que           é um vetor com variáveis determinísticas que poderia incluir também  

dummies sazonais ou outras variáveis determinísticas;   é uma matriz de coeficientes cuja 

dimensão é compatível com   . Reescrevendo em um vetor de correção de erros- VECM, 

temos: 

                                 ∑        
   
                                                    (42) 

Assim, Johansen designa dois testes para determinar a integração das variáveis: o traço 

e o autovalor.  O teste do traço assume como hipótese nula a existência de r* vetores de 

cointegração H0: r=r*, contra a hipótese alternativa de r>r* vetores, H1: r>r*. 

A estatística do teste do traço é dada por: 

 

                                  ∑    
         ̂                                         (43) 

A estatística propõe que o posto matriz   é igual ao número de suas raízes 

características diferentes de zero. Caso não exista cointegração, os autovalores obtidos serão 

próximos a zero, denotando não estacionaridade ou instabilidade da matriz  , e   (   ̂ )    

0. Então, a estatística do traço resulta em valores pequenos, de tal modo que não se pode 

rejeitar a nula. Por outro lado, se  ̂  é significamente diferente de zero, então       ̂   < 0 

será negativo. E desse modo a hipótese nula será rejeitada. 

Já a hipótese nula para o teste de máximo autovalor é a de que existe r* vetores de 

cointegração, H0: r=r* ; a hipótese alternativa é que existem r*+1 vetores de cointegração, H1: 

r=r*+1. 

A estatística do teste é dada por: 

                                             (   ̂   )                                      (44) 

 

O teste verifica qual o máximo autovalor significativo que produz um vetor de 

cointegração, esse autovalor máximo corresponde ao vetor de cointegração r*. Rejeitar H0  

significa que há mais um vetor de cointegração, não rejeitar H0 significa que há r* vetores de 

cointegração. 

 

5.2.4 Teste de Causalidade de Granger 

Sabe-se que a correlação não indica a causalidade, duas variáveis podem ser 

funcionalmente relacionadas e não serem correlacionadas. Neste sentido, Enders (2010) 

destaca também que obviamente o futuro não pode influenciar o que ocorreu no passado, mas 
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é possível que os valores passados de uma variável tenha poder de previsão sobre os valores 

presentes de outra variável, ou seja, se o escalar x é capaz de prever o escalar y. 

Para tanto, com o intuito de explicar a causalidade das variáveis, e aferir essa inter-

relação entre a produção e produtividade e verificar a evidência da Lei de Kaldor Verdoon,  

também nesse sentido de causalidade, aplicou-se  o teste de Engle e Granger (1969) que 

propuseram descrever que uma série de tempo Xt causa no sentido de Granger outra série Yt, 

se esta, poder ser precisamente prevista pelos valores passados de Xt , se os valores destes, 

tiverem uma significância estatística. 

 Se existirem duas séries não estacionárias e estas, formarem um vetor de coeficientes 

que gerem resíduos estacionários diz-se que essas séries se cointegram e são estaticamente 

confiáveis. Se duas variáveis se cointegram é possível afirmar que elas possuem um 

relacionamento estável e constante de longo prazo com uma regressão simples do tipo: 

                                                                                                   (45) 

Onde: 

                                                   

                       

             

                  

As séries não estacionárias são ditas integradas de ordem 1 (I(1)) e as estacionárias são 

ditas integradas de ordem zero (I(0)). Então se existir uma relação consistente entre Yt e Xt 

devem gerar resíduos de ordem (I(0)). 

A análise de causalidade de Granger é implementada no contexto de um modelo VAR, 

considerando as seguintes séries      e    não cointegradas ou estacionárias da seguinte 

maneira: 

        ∑    
 
         ∑    

 
                                                                 (46) 

       ∑    
 
         ∑    

 
                                                                  (47) 

Em que Y é a variável dependente do modelo; X é a variável explicativa;    e     são 

constantes;   é o termo de erro; t refere-se ao período e i ao número de defasagens. 

Se um ou mais coeficientes     forem estaticamente diferentes de zero para as 

diferentes defasagens, desconsidera-se a ausência da causalidade. Porém quando um ou mais 

coeficientes  1i forem estatisticamente significativos, a direção da causalidade será de Y para 

X.  Se ambos os parâmetros, α2i e β1i, forem diferentes de zero, então, pode-se afirmar que 
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existe causalidade bidirecional, ou seja, X causa Y assim como, Y causa X no sentido de 

Granger. 

Se as séries forem não-estacionárias e houver cointegração o teste de causalidade é 

realizado através de um modelo de correção de erro vetorial (VECM): 

                         ∑    
 
         ∑    

 
                                             (48) 

             

              ∑    
 
         ∑    

 
                                            (49)                             

Em que   t-1 é o termo de correção de erro resultado da regressão de cointegração,  1  e 

 2 são as velocidades de ajustamento das séries e   representa a primeira diferença. Portanto 

caso H0 não seja rejeitado e simultaneamente  1 = 0, conclui-se que a variável Y não causa X. 

Por fim, caso as variáveis não – estacionárias, não se cointegrarem o modelo estimado 

será: 

 

       ∑    
 
         ∑    

 
                                                                 (50) 

 

        ∑   
 
         ∑    

 
                                                                (51)       

A hipótese de que y não causa x no sentido de Granger é testada conjuntamente, ou 

seja: H0: f1 = f2 =...= fm = 0. Assim sendo, o teste pode ser feito comparando as somas dos 

quadrados dos resíduos obtidas na estimação do modelo, e assim,  a estatística do teste é dada 

por um teste F como segue: 

                                   

   
    

  

 

  
 

      

                                                      (52)                                                               

 

em que r representa restrito e u, não restrito. Se       , rejeita-se a hipótese nula de que Y 

não causa no sentido de Granger X. 

Portanto os testes de causalidade de Granger podem apontar quatro possibilidades:  

a) causalidade unidirecional de Y para X:     ; 

b) causalidade unidirecional de X para Y:.     

c) causalidade bidirecional de Y para X ao mesmo tempo de X para Y:          ; 

 d) ausência de causalidade em qualquer direção. 

Contudo, especificamente na próxima sessão, serão apresentados os resultados e as 

discussões dos testes econométricos realizados e da estimação dinâmica do modelo.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussões. A sessão se inicia com 

uma breve apresentação do comportamento das variáveis analisadas, e posteriormente 

apresentam-se os testes econométricos realizados. Por fim, estima-se o modelo para alcançar 

o objetivo principal deste trabalho. 

 

6.1 Análise dos dados 

Para os objetivos propostos por este trabalho, usaram-se os dados brutos da Produção 

industrial geral PIM/IBGE como variável explicativa do modelo, e como variável dependente 

a Produtividade industrial, calculados a partir da proporção entre produção industrial e horas 

trabalhadas na indústria.
15

 As variáveis analisadas foram dessazonalizadas através do método 

de médias móveis, como utilizado por Marinho et al. (2002), de modo que,  os seus resultados 

não sofressem com as alterações das variações ao longo do tempo.  

 

      Gráfico 03: Evolução das variáveis – Produtividade e Produção da indústria. 
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      Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 03, acima, temos a evolução da produtividade da indústria e da produção 

industrial no período analisado.  A periodicidade da amostra é mensal, de janeiro de 2002 a 

dezembro de 2017, correspondendo a 180 observações. Para a estimação do modelo, os dados 

foram transformados em logaritmos de modo que os resultados esperados fossem suavizados, 

e de melhor análise.  

 

 

 

                                                           
15

 Metodologia sugerida por Marinho et al. (2002). 
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                                   Gráfico 04: Diagrama da dispersão - Produção e Produtividade da Indústria brasileira 

2002-2017. 
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                             Fonte: Elaborado pela autora. Dados PIM/IBGE 

 

No gráfico 04, temos a dispersão das séries analisadas, sugerindo a possível existência 

de uma relação positiva entre a produção e a produtividade. Podemos perceber que existe uma 

correlação entre as variáveis, porém, é possível verificar no fim da série, um comportamento 

atípico onde as variáveis se dispersam uma da outra, esse comportamento é explicado pelos 

períodos em que correspondem, aos quais serão focos de análise deste trabalho. 

 No entanto, para que seja feito o teste empírico da Lei de Kaldor -Verdoorn, é 

necessário estudar o comportamento das duas variáveis e como ambas afetam uma a outra ao 

longo do tempo. Para isto, utiliza-se de ferramentas econométricas que serão apresentadas 

logo a seguir. 

 

6.2 Testes econométricos 

6.2.1 Raiz Unitária e Quebra estrutural 

Para testar a estacionariedade das variáveis, com a existência de uma possível quebra 

estrutural na série, aplicaram-se metodologias que permitem detectar a presença de raíz 

unitária com mudanças estruturais na série, uma vez que, como afirma Bueno (2011), na 

presença de quebra estrutural, os testes não sejam viesados na direção da não rejeição da 

hipótese nula. Como apresentado no gráfico 02, deste trabalho
 16

, é possível visualizar que as 

variáveis analisadas possuem quebras estruturais distintas. Nesse caso, optou-se por dois 

testes que permitem mudanças estruturais sem inferência estatística ao longo prazo.  

                                                           
16

 Ver página 33. 
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O teste de Zivot e Andrews (1992) e o teste de Perron (1990), ambos permitem 

encontrar a data da quebra estrutural e seguem na diversificação dos três modelos de Perron 

(1997) onde a mudança estrutural pode ser no intercepto (modelo A), na tendência (modelo B) 

e em ambos (modelo C).  A hipótese nula é de que a série é não estacionária, ou seja, que 

possui raiz unitária.  

 

Tabela 01: Testes de Raiz Unitária com quebra estrutural. 

     Fonte: Elaborado pela autora.   

                *5% de significância do valor crítico. 

 

Os resultados mostrados na tabela 01 confirmam que tanto no teste de Zivot e 

Andrews (1992), como no teste de Perron (1990), para os três modelos estimados, a hipótese 

nula não foi rejeitada, ou seja, as duas variáveis mostraram-se não estacionárias, confirmando 

a existência de raiz unitária. Para resolver este problema de estacionariedade estimamos as 

variáveis em primeira diferença.
17

 

O teste de quebra estrutural de Zivot e Andrews (1992) permite também detectar a 

data específica da quebra, de cada variável estimada individualmente, no entanto, existem 

testes econométricos que permitem detectar as datas específicas das quebras estimando a série 

completa, definindo a variável dependente e as explicativas
18

. 

 

6.2.1.1 Teste de Bai & Perron  

Para a robustez dos resultados, e assim, conhecer a data exata da mudança estrutural 

da série, aplicou-se ainda o teste de Bai Perron (2003), no intuito de identificar os subperíodos 

em que houve mudanças estruturais.  Para melhor análise, consideraram-se as variáveis em 

                                                           
17

 Resultados para os três modelos no Anexo C. 
18

 Ver Bai Perron (1998). 

Zivot e Andrews 

Variáveis 
Modelo A Modelo B Modelo C 

Zivot t crítico* Zivot t crítico* Zivot t crítico* 

Producao -3,53714 -5,34 -3,342275 -4,80 -3,453504 -5,57 

Produtividade -4,23210 -5,34 -4,213969 -4,80 -4,398516 -5,57 

Perron 

 Perron t crítico Perron t crítico Perron t crítico 

Producao -3,588247 -5,92 -3,189360 -5,45 -3,773217 -6,32 

Produtividade -4,207679 -5,92 -4,207679 -5,45 -4,422548 -6,32 



56 
 

   

logaritmo, sendo lnprod1 o logaritmo com ajuste sazonal da produção e lnpt1 o logaritmo 

com ajuste sazonal da produtividade.  

Bai e Perron (1998) consideraram estimar múltiplas mudanças em um modelo linear 

estimado por mínimos quadrados. Na metodologia de BP, os autores derivaram a taxa de 

convergência e as distribuições limitantes dos pontos de quebra estimados. Os resultados são 

obtidos sob uma estrutura de mudanças estruturais parciais que permite que um subconjunto 

dos parâmetros não mude, incluindo como um caso especial, um modelo puro de mudança 

estrutural. O procedimento do teste é encontrar uma média de quebras na série, através da 

existência de dois parâmetros de escolha, inicialmente encontrar o recorte do segmento 

mínimo da amostra h, representando o melhor intervalo de confiança (sendo curto ou longo) e 

o segundo, a escolha do número de quebras m apoiada em critérios de informação. 

Um procedimento comum para selecionar a dimensão de um modelo é considerar um 

critério de informação, e os critérios utilizados são os sugeridos por Yao (1988) o Bayesian 

Information Criterion (BIC), e o proposto por Liu et al . (1997) o critério de Schwarz 

modificado (LWZ).  

Perron (1997) apresentou um estudo de simulação do comportamento destes dois 

critérios de informação no contexto da estimação do número de mudanças na função de 

tendência de uma série, na presença de correlação. Os resultados mostraram que O BIC e o 

LWZ apresentam um bom desempenho na ausência de correlação nos erros, mas escolhe um 

valor muito maior do que o verdadeiro na presença de correlação. No entanto, Bai & Perron 

(2003) sugerem que o critério de seleção BIC possui um melhor desempenho sob a presença 

de quebras e pode ser adequado para várias situações, já o LWZ pode vir a subestimar o 

número de quebras. Por este motivo, o critério escolhido foi o BIC, onde o de menor valor 

encontrado representa o número de quebras considerados no teste. 
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                                  Gráfico 05: Série logarítmica da produção pelo método BP. 

 
                                   Fonte: Elaborado pela autora.  

                                               *5% de significância 

 

No gráfico 05 temos o teste BP para a produção (lnprod1), considerou-se o menor 

valor do critério BIC e o número de quebras foi m = 8. Podemos verificar também, nove 

segmentos ótimos de análise no teste e os respectivos intervalos de confiança. As primeiras 

quebras foram detectadas em curtos intervalos, no entanto,  na sexta quebra foi observado um 

intervalo mais longo, destacando um período atípico e de maior atenção deste trabalho, por 

representar o período de recessão.  

Já no gráfico 06 temos o teste BP para a produtividade (lnpt1), onde o número de 

quebras foi de m = 6, foram analisados sete segmentos ótimos e com curtos intervalos de 

confiança exceto na quinta quebra onde o intervalo foi mais longo, como observado na 

produção, o que alimenta a discussão deste trabalho para a mudança estrutural das variáveis 

em uma conjuntura de crise. 

 

                               Gráfico 06: Série logarítmica da produtividade pelo método BP. 

 

                                         Fonte: Elaborado pela autora.  

                                                     *5% de significância 
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Na tabela 02, temos as datas especificas de cada quebra para lnprod1 e na tabela 03 

para lnpt1, que podem ser explicadas e interpretadas de acordo com a conjuntura em que se 

encontrava em cada período. Foi estimado o modelo com tendência, com intercepto e ambos. 

Com resultados mais apurados para o modelo com intercepto e tendência: 

 
                      Tabela 02: Datas das quebras estruturais para lnprod1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        Fonte: Elaborado pela autora. 

                                   *5% de significância. 

 

Para a produção, como apresentado na tabela 02, foram detectadas oito quebras em: 

agosto de 2003, junho de 2005, março de 2007, novembro de 2008, junho de 2010, junho de 

2012, fevereiro de 2014 e janeiro de 2016. O número de quebras foi escolhido de acordo com 

o critério BIC estaticamente significativo ao nível de 5% de significância. Já para a 

produtividade, as datas específicas das quebras apresentadas na tabela 03, foram detectadas 

seis quebras em: julho de 2003, novembro de 2005, setembro de 2008, abril de 2010, junho de 

2012 e outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critério de Informação - BIC Quebra Datas 

lnprod1 

m= 01 - 389,43018 1 2003 M08 

m= 02 -649,74499 2 2005 M06 

m= 03 -729,67802 3 2007 M03 

m= 04 -844,61583 4 2008 M11 

m= 05 -906,50534 5 2010 M06 

m= 06 -925,10109 6 2012 M06 

m= 07 -932,51945 7 2014 M02 

m= 08 -937,50455* 8 2016 M01 

m= 09 -934,62561   
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                     Tabela 03: Datas das quebras estruturais para lnpt1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Elaborado pela autora. 

                                       *5% de significância. 

 

Vale destacar, a semelhança das datas das quebras das duas variáveis analisadas, 

ambas tiveram quebras nos anos de 2003, 2005, 2008, 2010 e 2012.  

Com isso, buscaram-se analisar neste trabalho, especificamente esses períodos, com 

destaque para os anos posteriores a 2008, onde a economia se encontrou em uma conjuntura 

de crise, incialmente desencadeada nos EUA e a partir de 2012 refletida com maior 

intensidade na economia brasileira.     

Desse modo, para melhor compreensão da relação de longo prazo da produção e da 

produtividade, nesta conjuntura de crise, e assim confirmar a evidência da Lei de Kaldor – 

Verdoorn para a indústria brasileira, estimou-se o modelo levando em consideração as datas 

de quebra estrutural encontradas no teste de BP, e assim estimou-se o modelo considerando 

duas dummies. Foram consideradas apenas duas dummies visando não perder grau de 

liberdade na estimação do modelo. 

Uma dummy de impulso representando o período exato que a crise iniciou na série, 

que chamamos de d1, onde foi considerado 1 para o ano de 2008 e zero para o caso contrário. 

E ainda, uma dummy de mudança que chamamos de d2, em que assumimos valores iguais a 

zero para períodos anteriores a 2008 e 1 para os períodos pós 2008.   

Antes da estimação do modelo, aplicaram-se os testes de cointegração e causalidade 

para se conhecer a relação das duas variáveis ao longo do tempo, os resultados são 

apresentados na seção a seguir. 

 

 

 

Critério de Informação - BIC Quebra Datas 

lnpt1 

m= 01 - 870,53985 1 2003 M07 

m= 02 -903,84723 2 2005 M11 

m= 03 -943,87741 3 2008 M09 

m= 04 -981,20418 4 2010 M04 

m= 05 -986,20158 5 2012 M06 

m= 06 -991,83712* 6 2015 M10 

m= 07 -991,44187   

m= 08 -991,01479   

m= 09 -972,91209   
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6.2.2 Teste de Coitegração de Johansen 

Bueno (2011) destaca que a existência de uma trajetória de equilíbrio ao longo do 

tempo entre as variáveis pode garantir a possibilidade de cointegração.  Nesse sentido, para 

testar essa evidência de relação de longo prazo entre as variáveis analisadas, aplicou-se o teste 

de cointegração proposto por Johansen permintindo a inclusão da dummies.  Segundo Enders 

(2010), esse teste propõe definir o posto da matriz П, e por consequência o espaço para 

cointegração. Desse modo, estima-se os vetores de cointegração dos parâmetros. 

 

Tabela 04: Teste de Cointegração de Johansen  -  produtividade (lnpt) e produção (lnprod) para o setor 

industrial.  

H0 Autovalor Traço* λ máximo* LR* pval 

r ≤ 1 0,000605 0,114467 0,114467 3,90 0,8448 

r = 0 0,039463 7,724174 7,609707 52,90 0,0000 
Fonte: Elaborado pela autora. 

           *5% de significância. 

 

Os resultados apresentados na tabela 04 confirmam que ao nível de significância de 

5% há existência de pelo menos um vetor de cointegração de ordem I, e desse modo o modelo 

será estimado em um vetor de correção de erros – VECM.   

O resultado do teste de Johansen  indica uma relação de longo prazo entre as variáveis, 

e portanto uma relação positiva entre a produção e a produtividade, em que verifica-se a 

evidência da lei de Kaldor Verdoorn para a indústria brasileira no período em questão.  

 

6.2.3 Teste de Causalidade de Granger 

 

Nesta seção, no intuito de testar se as variáveis em questão têm poder de previsão uma 

sobre a outra, foi realizado o teste de causalidade de Granger (1969). No entanto, para 

determinar o número de defasagens que responde a necessidade da análise desta pesquisa 

considerou-se os critérios de informação de Akaike (AIC), de Schuwarz (SC) e de Hannan- 

Quin. O modelo é estimando no contexto de um VAR, como mostram os resultados na tabela 

05: 
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Tabela 05: Seleção de Ordem de defasagens no modelo VAR. 

Lags AIC SC HQ 

0 9,625966 9,660911 9,640130 

1 -1,944949 -1,844410 -1,906754 

2 -2,115500 -1,990776* -2,044682 

3 -2,113652 -1,869038 -2,014507 

4 -2,148607 -1,834102 -2,021134 

5 -2,216582* -1,832187 -2,060782* 

6 -2,199283 -1,744998 -2,015156 

7 -2,201467 -1,677292 -1,989012 

8 -2,173055 -1,578991 -1,932274 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Notas: Através do menor valor do critério de SC foi considerado a ordem de duas defasagens 

 

Para a definição do número de defasagens do modelo foi considerado o critério de 

Schwarz através dos resultados apresentado na tabela 05, considerou-se duas defasagens para 

a estimação do modelo. Considerando as defasagens, foi realizado o teste de Granger (1969). 

Os resultados são apresentados na tabela 06: 

 

Tabela 06: Teste de Causalidade de Granger – Produção x Produtividade. 

Hipótese nula F- statistic Prob. Decisão 

Produção não causa Produtividade 3,47263 0,0331 Rejeita H0 

Produtividade não causa Produção 1,46943 0,2327 Não Rejeita H0 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa. O modelo foi estimado em duas defasagens conforme os 

resultados dos critérios de informação de SC. Nível de significância de 5%. 

 

Os resultados apresentados na tabela 06 mostram que a hipótese nula de que a 

produção não causa a produtividade é rejeitada, o que de fato, sugere a evidência da lei de 

Kaldor – Verdoorn, para a indústria brasileira  já que é possível concluir que no longo prazo a 

produtividade pode ser prevista pelo comportamento da produção. No entanto, a hipótese nula 

de que a produtividade não causa a produção não foi rejeitada, e desse modo, o 

comportamento da produtividade não ajuda a prever, ou não causa no sentido de Granger, a 

produção. Ou seja, há uma relação unidirecional da produção para a produtividade.  
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6.3 Estimação do modelo  

O modelo
19

 foi estimado em um vetor de correção de erros - VECM, dado que as 

variáveis são integradas de ordem (I(1)) como comprovados nos testes acima apresentados e, 

portanto, existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas o que contribui para 

objetivo proposto por este trabalho. Ainda, com base nos testes realizados anteriormente, o 

modelo foi estimado considerando as dummies (d1) e (d2), como exógenas, para captar sob as 

demais variáveis, o período de crise econômica desencadeada a partir de 2008. O vetor de 

cointegração obtido é o seguinte: ∆lnpt= -2,134318+0,49374 ∆lnprod[3,25471]. Os 

resultados são apresentados na tabela 07 abaixo: 

        

 
                                  Tabela 07: Relação de longo prazo entre a produtividade e a produção (lnpt e lnprod). 

 

Análise da regressão 

F Statistic * 

7,265206 

 

Variavéis Coeficientes 

Constante -2,134318 

lnprod   0,49374 

[3,25471] 
                  Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa. 

                                *5% de significância. 

 

Pode-se concluir que um aumento em 1% na produção impacta em 0,49% na 

produtividade no longo prazo. Presume-se o valor da elasticidade produção- produtividade 

como um indicativo do grau de dinamismo da indústria, quanto maior o impacto que a 

produção tiver sobre a produtividade mais dinâmica é a indústria. Para os valores acima 

estimados, pode-se concluir que a indústria brasileira tem um grau de dinamismo razoável, 

onde verifica-se um valor de coeficiente aproximado ao valor encontrado por Verdoorn 

(1949) de 0,5%. Este resultado também se aproxima ao encontrado por Marinho et al. (1998) 

quando estimaram a série considerando o período da quebra e verificaram um coeficiente de 

0,45% de elasticidade produção-produtividade. 

Rowthorn (1975) nas suas contribuições e críticas ao modelo de Kaldor-Verdoorn 

afirma que apesar da relação produção e produtividade ser positiva, o crescimento da 

produtividade cresce em proporção bem menor que o da produção.  

Este resultado pode indicar de que as considerações de Kaldor estavam corretas, 

quando afirmava que o fenômeno das economias de escala seria basicamente 
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  Realizou-se o teste de estabilidade do modelo o  teste se mostrou estável, todas as raízes estão dentro do 

círculo unitário. 
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macroeconômico, sendo a especialização da produção entre indústrias complementares um 

forte componente explicativo do crescimento da produtividade. No entanto, é importante 

ressaltar que os aumentos da produtividade não provem unicamente de variações na produção. 

 

6.3.1 Decomposição da variância 

Para identificar o poder explicativo de uma variável sobre a outra, analisou-se a 

decomposição da variância dos erros de previsão, no intuito de distinguir até que ponto uma 

variável impacta na outra no curto prazo.  

A decomposição da variância de acordo com Enders (2010) fornece o percentual do 

erro da variância prevista atribuída aos choques de uma determinada variável sob outras 

variáveis. Se os choques observados em uma variável x não são capazes de explicar a 

variância do erro de previsão da variável y, diz-se que a sequência y é exógena, caso contrário 

diz-se que o poder de explicação da variável é endógena.  

As decomposições são apresentadas para um período de 60 meses, já que a parcela de 

explicação de choques da produção na produtividade leva um determinado tempo para ser 

verificada. Na estimação da variância, a ordem de fatoração para Cholesky foi de lnprod para 

lnpt, optou-se por essa ordem visto que o objetivo do trabalho é de verificar a evidência da lei 

de Kaldor - Verdoorn, onde afirma-se existir uma relação positiva entre a produção e a 

produtividade, ou seja, impactos na produção impactam positivamente ou negativamente na 

produtividade.  

Na Tabela 08, temos a decomposição da variância para a Produção representada em 

logaritmo lnprod, constatamos que a mesma se comporta quase que exogenamente no 

modelo, onde 91,53% da sua variância é explicada por ela mesma, sendo apenas 8,05% 

explicada pela Produtividade. Nos primeiros doze meses 97,6% do comportamento da 

variância da produção é explicada por ela mesma, sendo apenas 2,33% explicada pela 

produtividade.  
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Tabela 08: Decomposição histórica do erro da variância para lnprod. 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa. 

 

 

Logo abaixo na Tabela 09, são apresentadas as variâncias para a Produtividade, os 

resultados mostram que no primeiro mês 51,41% da variância da Produtividade é explicada 

pela Produção e, no entanto, 48,58% explicada por ela mesma. Nos doze meses seguintes 

55,28% da variação na produtividade é explicada pela produção e 44,71% por ela mesma. 

Passados vinte e quatro meses a produção só explica 43,56% da produtividade sendo esta 

explicada por ela mesma em 56,43%. 

 

 

Tabela 09: Decomposição histórica do erro da variância para lnpt. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa. 

 

       

 Pode-se verificar que em 60 meses a variância na produtividade é explicada 70,40% 

por ela mesma, mas ainda é impactada 29,59% pelas variações na produção. O que significa 

que o impacto a curto prazo da produção na produtividade é positivo nos primeiros doze 

meses, no entanto nos períodos seguintes esse feedback vai diminuindo. 

 

6.3.2 Função impulso resposta 

Analisando a resposta das variáveis a impulsos não previstos, apresentados no gráfico 

07
20

, abaixo, podemos atribuir inicialmente que as variáveis respondem positivamente a 
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 Optou-se pelo método generalizado de decomposição a fim de que a ordem de entrada das variáveis não 

afetasse os resultados. 

Período Desvio Padrão Variáveis 

lnprod lnpt 

1 0.018322 100.0000 0.000000 

12 0.058201 97.66557 2.334428 

24 0.069985 96.25186 3.748142 

36 0.074992 94.71531 5.284687 

48 0.077784 93.12216 6.877844 

60 0.079712 91.53077 8.469225 

Período Desvio Padrão Variáveis 

lnprod lnpt 

1 0.017048 48.58171 51.41829 

12 0.036498 55.28938 44.71062 

24 0.043478 43.56788 56.43212 

36 0.048522 35.33234 64.66766 

48 0.053500 31.18484 68.81516 

60 0.058531 29.59675 70.40325 
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choques ocasionados por elas mesmas, o que obviamente é esperado, no entanto ao longo do 

tempo estas, vão gradualmente se dissipando. 

De outro modo, choques positivos não previstos na produtividade ocasionam um 

impacto positivo nos primeiros anos na produção, se dissipando aproximadamente 30 meses 

depois do choque. Ou seja, o impacto da produtividade na produção foi positivo apenas nos 

primeiros dois anos, e posteriormente esse impacto vai diminuindo ao longo do tempo. 

 

 

                                               Gráfico 07: Função impulso resposta das variáveis.  

-.005

.000

.005

.010

.015

.020

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Response of LNPT to LNPT

-.005

.000

.005

.010

.015

.020

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Response of LNPT to LNPROD

.000

.004

.008

.012

.016

.020

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Response of LNPROD to LNPT

.000

.004

.008

.012

.016

.020

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Response of LNPROD to LNPROD

Response to Generalized One S.D. Innovations

 

    Fonte: Elaborado pela autora. Dados da Pesquisa. 

 

Já os choques positivos não previstos da produção, impactam positivamente a 

produtividade nos primeiros períodos, porém podemos observar que esse impacto só perdura 

por aproximadamente 25 meses ou nos primeiros dois anos, posteriormente a produtividade se 

dissipa e continua caindo ao longo do tempo. Podemos concluir que o impacto de um choque 

positivo da produção na produtividade só foi válido no primeiro ano pós choque, 

posteriormente a variação na produção pouco impacta a produtividade. 

É importante ressaltar que os resultados dos testes realizados acima são 

complementares, visto que tanto na decomposição da variância como nas funções de impulso 
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resposta podemos observar que a produção só impacta a produtividade positivamente nos 

primeiros períodos de observação, nos demais o comportamento da própria produtividade 

explica suas variações.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os trabalhos de Kaldor (1975) e Verdoorn (1949) trouxeram para a teoria econômica o 

embasamento teórico e empírico, respectivamente, da relação de equilíbrio no longo prazo 

entre a produtividade e a produção, para estes autores existe uma relação positiva entre 

ambos. Na medida em que a produção aumenta há uma forte tendência de a produtividade 

acompanhar este movimento ao longo do tempo. Sendo válida em períodos de expansão 

econômica. Este trabalho testou a evidência dessa lei para a indústria brasileira no período de 

2002 a 2017. O período escolhido foi intencional para o objetivo principal deste trabalho, 

além de conhecer a relação de curto e longo prazo da produção (geral) e da produtividade 

(total) da indústria, buscou-se comprovar as premissas dessa lei em uma conjuntura de crise.  

Para tanto, foram realizados testes de quebra estrutural que captassem as mudanças na 

série, optou-se pelo teste de Zivot e Andrews(1992) o teste de Bai & Perron (2003) e assim, 

foi possível concluir que tanto a produção quanto a produtividade possuem datas de quebras 

similares, sendo a do ano de 2008 a mais relevante e foco de análise deste trabalho. 

As estimativas de cointegração atestam que existe uma relação de longo prazo entre as 

variáveis, o que corrobora a evidência da lei de Kaldor-Verdoorn, e ainda, com o teste de 

causalidade obteve-se como resultado uma relação unidirecional entre a produção para a 

produtividade, ou seja, a produção causa a produtividade, mas, no entanto, a produtividade 

não causa a produção. Resultados estes, opostos, aos encontrados em períodos anteriores, por 

exemplo, nos trabalhos de Marinho et al. (2002), Guimarães (2002) e Marrone (2006) que 

encontraram uma relação de bi-causalidade entre as variáveis, nos determinados períodos 

analisados.  

O modelo foi estimado em um vetor de correção de erros - VECM, dado que as 

variáveis são integradas de ordem (I(1)), considerando as dummies (d1) e (d2) para captar sob 

as demais variáveis, o período de crise econômica desencadeada a partir de 2008, detectada 

nos testes de quebra estrutural realizados, estas, foram dadas como exógenas, ao modelo. O 

vetor de cointegração obtido é o seguinte ∆lnpt= -2,134318+0,49374 ∆lnprod[3,25471]. 

Conclui-se que um aumento em 1% na produção impacta em 0,49% na produtividade no 

longo prazo. Presume-se o valor da elasticidade produção- produtividade como um indicativo 

do grau de dinamismo da indústria, quanto maior o impacto que a produção tiver sobre a 

produtividade mais dinâmica é a indústria. Para os valores acima estimados, pode-se concluir 

que a indústria brasileira tem um grau de dinamismo razoável, onde verifica-se um valor de 

coeficiente aproximado ao valor encontrado por Verdoorn (1949) de 0,5%. Este resultado se 
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aproxima também, ao encontrado por Marinho et al. (2002) quando estimaram a série 

considerando o período da quebra e verificaram um coeficiente de 0,45% de elasticidade 

produção-produtividade. Teoricamente esse resultado era esperado, no entanto, o valor da 

elasticidade produção-produtividade apesar de positivo tem um valor pequeno, ou seja, os 

estímulos provenientes da produção são pouco absolvidos pela produtividade.  Rowthorn 

(1975) nas suas contribuições e críticas ao modelo de Kaldor - Verdoorn afirma de que apesar 

da relação produção e produtividade ser positiva, o crescimento da produtividade cresce em 

proporção bem menor que o da produção.  

Na decomposição da variância, concluímos que a produção se comporta quase que 

exogenamente no modelo, onde 91,53% da sua variância é explicada por ela mesma, sendo 

apenas 8,05% explicada pela Produtividade. Nos primeiros doze meses 97,6% do 

comportamento da variância da produção é explicada por ela mesma, sendo apenas 2,33% 

explicada pela produtividade. Já para a Produtividade, os resultados das variâncias, mostram 

que no primeiro mês 51,41% da variância da Produtividade é explicada pela Produção e, no 

entanto, 48,58% explicada por ela mesma. Nos doze meses seguintes 55,28% da variação na 

produtividade é explicada pela produção e 44,71% por ela mesma. Passados vinte e quatro 

meses a produção só explica 43,56% da produtividade, sendo esta, explicada por ela mesma 

em 56,43%, com esses resultados podemos confirmar que os efeitos de curto prazo do 

crescimento da produtividade vêm sendo captado pela produção quase que imediatamente, 

como verificado no primeiro mês, no entanto o feedback ao longo do tempo diminui. Pode-se 

verificar que analisados 60 meses, a variância na produtividade é explicada 70,40% por ela 

mesma, mas ainda é impactada 29,59% pelas variações na produção. O que significa que o 

impacto de curto prazo da produção na produtividade é maior e que a longo prazo, pode-se 

considerar que a produtividade absorveu mais de outros fatores do que das especializações 

oriundas da produção. Esse resultado pode ser verificado também nas funções de impulso 

resposta, o impacto da produtividade na produção é positivo apenas nos primeiros anos, e 

posteriormente esse impacto vai diminuindo ao longo do tempo. Podemos concluir que o 

impacto de um choque positivo da produção na produtividade só foi válido no primeiro ano 

de observação, nesse caso a produção apresenta pouca influência na produtividade a longo 

prazo. 

É importante ressaltar que os resultados da decomposição da variância, assim como 

das funções de impulso resposta são complementares, visto que podemos observar nos dois 

procedimentos que a produção só impacta a produtividade positivamente nos primeiros 
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períodos de observação, nos demais o comportamento da própria produtividade explica suas 

variações. 

Este resultado pode indicar de que as considerações de Kaldor eram corretas quando 

este, afirmava que o fenômeno das economias de escala seria basicamente macroeconômico, 

sendo a especialização da produção entre indústrias complementares um forte componente 

explicativo do crescimento da produtividade. No entanto, é importante ressaltar que os 

aumentos da produtividade não provem unicamente de variações na produção. 

Contudo pode-se sugerir que os resultados encontrados neste trabalho tem a influência 

da conjuntura econômica em que se encontra o período analisado. O que de fato, pode-se 

afirmar que a Lei de Kaldor - Verdoorn não é simétrica e só é válida em período de expansão 

econômica como afirmaram Marinho et al.(2002) quando apresentaram evidências empíricas 

para a indústria de transformação brasileira no período de 1985 a 1997, em um período de 

abertura econômica, comprovaram que existe um efeito positivo de longo prazo, do aumento 

da produção sobre a produtividade da indústria de transformação brasileira, corroborando, 

assim, a evidência empírica da lei de Kaldor-Verdoorn, todavia, no curto prazo na presença de 

quebra estrutural essa relação não foi positiva, exatamente o que concluímos fazendo os 

mesmos testes destes autores, para o período recente em uma conjuntura recessiva. Desse 

modo, podemos afirmar que a Lei de Kaldor Verdoorn, é válida para a indústria brasileira, 

entretanto apenas em períodos de expansão da produção.  

Nesse sentido, os resultados obtidos neste trabalho, explica o porquê do 

comportamento atípico nos períodos de queda da produção, observados graficamente na série, 

pois mesmo com a produção diminuindo a produtividade continuou crescendo, o que 

evidencia que a produtividade absorveu mais de outros fatores do que da própria 

especialização oriundas da produção.  

Sugere-se a inclusão de outras variáveis em trabalhos futuros para melhor 

especificação dos fatores que impulsionaram a produtividade neste período, e ainda sugere-se 

que o modelo seja estimado considerando estes fatores. 

Desse modo, conclui-se que é de suma importância formular políticas que permitam a 

recuperação do crescimento da produtividade no país. No entanto, vale destacar que os fatores 

como tecnologia e inovação que impulsionam o crescimento da produção, devem ser também, 

levados em conta a fim de impulsionar e fortalecer o dinamismo da indústria brasileira.  
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ANEXO A 

 

                         Valores Assintóticos para o teste de Raiz unitária com quebra estrutural 

  desconhecido   

 

  

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

  

desconhecido 

 

Mín.t 

 

5% 

Zivot e 

Andrews 

(1992) 

Perron (1997) 

   -3,68 -3,77 -3,76 -3,72 -3,76 -3,76 -3,80 -3,75 -3,69 -4,80 -4,64 

   -3,65 -3,80 -3,87 -3,94 -3,95 -3,95 -3,85 -3,82 -3,68 -4,42 -4,62 

   -3,75 -3,99 -4,17 -4,22 -4,24 -4,24 -4,18 -4,04 -3,80 -5,08 -4,08 

10% 

   -3,40 -3,47 -3,46 -3,44 -3,46 -3,47 -3,51 -3,46 -3,38 -4,58 -4,37 

   -3,36 -3,49 -3,58 -3,66 -3,68 -3,66 -3,57 -3,50 -3,35 -4,11 -4,28 

   -3,45 -3,66 -3,87 -3,95 -3,96 -3,95 -3,86 -3,69 -3,46 -4,82 -3,77 

                             FONTE: Tabelas IV.B, V.B e VI.B de Perron (1989), Tabelas 2,3 e 4 de Zivot e Andrews (1992), e Tabela 1 de Perron (1997). 
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ANEXO B 

ESTATÍSTICAS DAS VARIAVÉIS ANALISADAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUCAO PRODUTIVIDADE 

 Mean  92.59063  0.923131 

 Median  92.00000  0.927345 

 Maximum  106.5000  1.040698 

 Minimum  78.10000  0.819076 

 Std. Dev.  8.081076  0.041145 

 Skewness -0.103799 -0.057506 

 Kurtosis  1.661080  3.164271 

   

 Jarque-Bera  14.68642  0.321703 

 Probability  0.000647  0.851418 

   

 Sum  17777.40  177.2411 

 Sum Sq. Dev.  12473.02  0.323347 

   

 Observations  192  192 
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ANEXO C  

RAIZ UNITÁRIA 

1) Teste de ZIVOT E ANDREWS (1992) 

 PRODUÇÃO: 

-  MODELO A  COM INTERCEPTO: 

 

Zivot-Andrews Unit Root Test 

Date: 04/28/18   Time: 10:04 

Sample: 2002M01 2017M12  

Included observations: 192 

Null Hypothesis: PRODUCAO has a unit root with a structural 

                                break in the intercept 

Chosen lag length: 2 (maximum lags: 4) 

Chosen break point: 2014M11 
    
      t-Statistic Prob. * 

Zivot-Andrews test statistic -3.537142  0.001850 

1% critical value:  -5.34  

5% critical value:  -4.93  

10% critical value:  -4.58  
    
    * Probability values are calculated from a standard t-distribution 

   and do not take into account the breakpoint selection process 

    
    
    

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Zivot-Andrew Breakpoints

 
 

 

 –  MODELO B COM TEDÊNCIA:  

 

Zivot-Andrews Unit Root Test 

Date: 04/28/18   Time: 10:04 

Sample: 2002M01 2017M12  

Included observations: 192 

Null Hypothesis: PRODUCAO has a unit root with a structural 

                                break in the trend 

Chosen lag length: 2 (maximum lags: 4) 

Chosen break point: 2011M01 
    
      t-Statistic Prob. * 

Zivot-Andrews test statistic -3.342275  0.020707 

1% critical value:  -4.80  

5% critical value:  -4.42  
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10% critical value:  -4.11  
    
    * Probability values are calculated from a standard t-distribution 

   and do not take into account the breakpoint selection process 

    
 

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Zivot-Andrew Breakpoints

 
 

– MODELO C COM INTERCEPTO E TEDÊNCIA:  

 
 
 

Zivot-Andrews Unit Root Test 

Date: 04/27/18   Time: 20:04 

Sample: 2002M01 2017M12  

Included observations: 192 

Null Hypothesis: PRODUCAO has a unit root with a structural 

                                break in both the intercept and trend 

Chosen lag length: 2 (maximum lags: 4) 

Chosen break point: 2009M09 
    
      t-Statistic Prob. * 

Zivot-Andrews test statistic -3.453504  0.064641 

1% critical value:  -5.57  

5% critical value:  -5.08  

10% critical value:  -4.82  
    
    * Probability values are calculated from a standard t-distribution 

   and do not take into account the breakpoint selection process 

    

-3.50

-3.25

-3.00

-2.75

-2.50

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Zivot-Andrew Breakpoints

 

 

 PRODUTIVIDADE: 

- MODELO A COM INTERCEPTO: 

 

Zivot-Andrews Unit Root Test 
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Date: 04/28/18   Time: 10:04 

Sample: 2002M01 2017M12  

Included observations: 192 

Null Hypothesis: PRODUTIVIDADE has a unit root with a structural 

                                break in the intercept 

Chosen lag length: 1 (maximum lags: 4) 

Chosen break point: 2008M07 
    
      t-Statistic Prob. * 

Zivot-Andrews test statistic -4.232102  0.027049 

1% critical value:  -5.34  

5% critical value:  -4.93  

10% critical value:  -4.58  
    
    * Probability values are calculated from a standard t-distribution 

   and do not take into account the breakpoint selection process 

    
 

-4.4

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Zivot-Andrew Breakpoints

 
  

-MODELO B COM TENDÊNCIA: 

 

Zivot-Andrews Unit Root Test 

Date: 04/28/18   Time: 10:04 

Sample: 2002M01 2017M12  

Included observations: 192 

Null Hypothesis: PRODUTIVIDADE has a unit root with a structural 

                                break in the trend 

Chosen lag length: 1 (maximum lags: 4) 

Chosen break point: 2015M07 
    
      t-Statistic Prob. * 

Zivot-Andrews test statistic -4.213969  0.004888 

1% critical value:  -4.80  

5% critical value:  -4.42  

10% critical value:  -4.11  
    
    * Probability values are calculated from a standard t-distribution 

   and do not take into account the breakpoint selection process 
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-4.3

-4.2

-4.1

-4.0

-3.9

-3.8
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Zivot-Andrew Breakpoints

 
 

- MODELO C COM INTERCEPTO E TENDÊNCIA: 
 

Zivot-Andrews Unit Root Test  

Date: 04/27/18   Time: 20:04  

Sample: 2002M01 2017M12   

Included observations: 192  

Null Hypothesis: PRODUTIVIDADE has a unit root with a structural 

                                break in both the intercept and trend 

Chosen lag length: 1 (maximum lags: 4)  

Chosen break point: 2015M07  
     
       t-Statistic Prob. *  

Zivot-Andrews test statistic -4.398516  0.276743  

1% critical value:  -5.57   

5% critical value:  -5.08   

10% critical value:  -4.82   
     
     * Probability values are calculated from a standard t-distribution 

   and do not take into account the breakpoint selection process 
 

-4.8

-4.4

-4.0

-3.6

-3.2

-2.8

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Zivot-Andrew Breakpoints

 

 

2) PERRON (1997)  

 

 PRODUÇÃO: 

– MODELO A COM INTERCEPTO: 

 

Perron Unit Root Test   

Date: 04/28/18   Time: 10:04   

Sample:2002M01 2017M12   
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Effective observations: 192   

Null Hypothesis: PRODUCAO has a unit root with a structural 

                             break in the intercept 

Chosen lag length: 2 (Maximum lags: 4)  

Chosen break point: 2014M10   
     
       t-Statistic   

Perron Unit Root Test -3.588247   

1% critical value:   -5.92   

5% critical value:   -5.23   

10% critical value:  -4.92   
     
     
     

 

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0
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PERRON BREAKPOINTS

 

 

– MODELO B COM TEDÊNCIA: 

 
 

 

-3.2

-3.0

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2

-2.0

-1.8

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

PERRON BREAKPOINTS

 

Perron Unit Root Test   

Date: 04/28/18   Time: 10:04   

Sample:2002M01 2017M12   

Effective observations: 192   

Null Hypothesis: PRODUCAO has a unit root with a structural 

                             break in the trend 

Chosen lag length: 2 (Maximum lags: 4)  

Chosen break point: 2012M04   
     
       t-Statistic   

Perron Unit Root Test -3.189360   

1% critical value:   -5.45   

5% critical value:   -4.83   

10% critical value:  -4.48   
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– MODELO CCOM INTERCEPTO E TEDÊNCIA: 

 

 

Perron Unit Root Test   

Date: 04/27/18   Time: 20:04   

Sample:2002M01 2017M12   

Effective observations: 192   

Null Hypothesis: PRODUCAO has a unit root with a structural 

                             break in both the intercept and trend 

Chosen lag length: 2 (Maximum lags: 4)  

Chosen break point: 2008M12   
     
       t-Statistic   

Perron Unit Root Test -3.773217   

1% critical value:   -6.32   

5% critical value:   -5.59   

10% critical value:  -5.29   
     
     
     

 

 

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

PERRON BREAKPOINTS

 
 

 

 PRODUTIVIDADE: 

–MODELO A COM  INTERCEPTO: 

 

Perron Unit Root Test   

Date: 04/28/18   Time: 10:04   

Sample:2002M01 2017M12   

Effective observations: 192   

Null Hypothesis: PRODUTIVIDADE has a unit root with a structural 

                             break in the intercept 

Chosen lag length: 1 (Maximum lags: 4)  

Chosen break point: 2008M07   
     
       t-Statistic   

Perron Unit Root Test -4.207679   

1% critical value:   -5.92   

5% critical value:   -5.23   

10% critical value:  -4.92   
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-4.4
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– MODELO B COM TEDÊNCIA: 

 

Perron Unit Root Test  

Date: 04/28/18   Time: 10:04  

Sample:2002M01 2017M12  

Effective observations: 192  

Null Hypothesis: PRODUTIVIDADE has a unit root with a structural 

                             break in the trend 

Chosen lag length: 1 (Maximum lags: 4) 

Chosen break point: 2015M07  
    
      t-Statistic  

Perron Unit Root Test -4.176225  

1% critical value:   -5.45  

5% critical value:   -4.83  

10% critical value:  -4.48  
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– MODELO C COM INTERCEPTO E TEDÊNCIA: 

 
 

Perron Unit Root Test   

Date: 04/27/18   Time: 20:04   

Sample:2002M01 2017M12   

Effective observations: 192   

Null Hypothesis: PRODUTIVIDADE has a unit root with a structural 
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                             break in both the intercept and trend 

Chosen lag length: 1 (Maximum lags: 4)  

Chosen break point: 2015M07   
     
       t-Statistic   

Perron Unit Root Test -4.422548   

1% critical value:   -6.32   

5% critical value:   -5.59   

10% critical value:  -5.29   
     
     
     

-4.8

-4.4

-4.0

-3.6

-3.2

-2.8

-2.4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

PERRON BREAKPOINTS
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ANEXO D 

TESTE DE BAI PERRON 

- PRODUÇÃO (lnprod) - INTERCEPTO E TENDÊNCIA: 

Call: 
breakpoints.formula(formula = lnprod1 ~ 1 + tt, h = 0.1) 
 
Breakpoints at observation number: 

                                        
m = 1                       127         
m = 2            83     107             
m = 3            83 102         159     
m = 4            83 102         147 169 
m = 5   20       83 102         147 169 
m = 6   20       83 102     126 146 169 
m = 7   20 42    83 102     126 146 169 
m = 8   20 42 63 83 102     126 146 169 

   m = 9   19 38 57 76 95  116 135 154 173 
 

Corresponding to breakdates: 
                                                                                    
m = 1                                                      2012(7)                  
m = 2                           2008(11)          2010(11)                          

   m = 3                           2008(11) 2010(6)                   2015(3)          
m = 4                           2008(11) 2010(6)                   2014(3)  
2016(1) 

   m = 5   2003(8)                 2008(11) 2010(6)                   2014(3)  
2016(1) 

m = 6   2003(8)                 2008(11) 2010(6)           2012(6) 2014(2)  
2016(1) 
m = 7   2003(8) 2005(6)         2008(11) 2010(6)           2012(6) 2014(2)  
2016(1) 
m = 8   2003(8) 2005(6) 2007(3) 2008(11) 2010(6)           2012(6) 2014(2)  
2016(1) 
m = 9   2003(7) 2005(2) 2006(9) 2008(4)  2009(11) 2011(8)  2013(3) 2014(10) 
2016(5) 
 
Fit: 
                                                                                 
m   0          1          2          3          4          5          6          
RSS    1.36232    0.32343    0.19647    0.09946    0.06637    0.05549    0.
04918 

BIC -389.43018 -649.74499 -729.67802 -844.61583 -906.50534 -925.10109 -9
32.51945 

                                     
m   7          8          9          
RSS    0.04414    0.04127    0.10476 
BIC -937.50455 -934.62561 -740.01395 
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- PRODUTIVIDADE (lnppt) - INTERCEPTO E TENDÊNCIA: 

Call: 
breakpoints.formula(formula = lnpt1 ~ 1 + tt, h = 0.1) 
 
Breakpoints at observation number: 
                                        
m = 1            79                     
m = 2            81 102                 
m = 3            81 100             166 
m = 4            81 100     126     166 
m = 5   19       81 100     126     166 
m = 6   19 47    81 100     126     166 
m = 7   19 47    81 100 120 141     166 
m = 8   19 42 61 81 100 120 141     166 
m = 9   19 39 59 78 97  116 135 154 173 
 
Corresponding to breakdates: 
                                                                                     
m = 1                             2008(7)                                            
m = 2                             2008(9) 2010(6)                                    
m = 3                             2008(9) 2010(4)                           2015(10) 
m = 4                             2008(9) 2010(4)          2012(6)          2015(10) 
m = 5   2003(7)                   2008(9) 2010(4)          2012(6)          2015(10) 
m = 6   2003(7) 2005(11)          2008(9) 2010(4)          2012(6)          2015(10) 
m = 7   2003(7) 2005(11)          2008(9) 2010(4) 2011(12) 2013(9)          2015(10) 
m = 8   2003(7) 2005(6)  2007(1)  2008(9) 2010(4) 2011(12) 2013(9)          2015(10) 
m = 9   2003(7) 2005(3)  2006(11) 2008(6) 2010(1) 2011(8)  2013(3) 2014(10) 2016(5)  
 
Fit: 
                                                                                 
m   0          1          2          3          4          5          6          
RSS    0.11118    0.08610    0.06439    0.04883    0.04382    0.03920    0.03618 
BIC -870.53985 -903.84723 -943.87741 -981.20418 -986.20158 -991.83712 -991.44187 
                                     
m   7          8          9          
RSS    0.03340    0.03381    0.04959 
BIC -991.01479 -972.91209 -883.62261 

>  
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ANEXO E 

TESTE DE COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN 

- TESTE NO SOFTAWARE EViews: 

 

Date: 04/25/18   Time: 14:44   

Sample (adjusted): 2002M04 2017M12   

Included observations: 189 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LNPT LNPROD    

Exogenous series: D1    

Warning: Critical values assume no exogenous series  

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.039463  7.724174  15.49471  0.4954 

At most 1  0.000605  0.114467  3.841466  0.7351 
     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.039463  7.609707  14.26460  0.4198 

At most 1  0.000605  0.114467  3.841466  0.7351 
     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     LNPT LNPROD    

 5.591056  10.39927    

 25.58829 -7.253232    
     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(LNPT) -0.003343 -6.87E-05   

D(LNPROD) -0.002941  0.000261   
     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1059.126  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LNPT LNPROD    

 1.000000  1.859984    

  (0.76579)    

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
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D(LNPT) -0.018693    

  (0.00693)    

D(LNPROD) -0.016441    

  (0.00745)    
     
     

 

 

- TESTE NO SOFTWARE JMulti: 

*** Wed, 25 Apr 2018 13:06:04 *** 

Johansen Trace Test for:  Produtividade Produção  

unrestricted dummies:     D[2008 M9] D[2008 M10]  

restricted dummies:       S[2008 M9]  

sample range:             [2002 M3, 2017 M12], T = 190 

included lags (levels):   2  

dimension of the process: 2  

trend and intercept included 

response surface computed: 

----------------------------------------------- 

 r0  LR       pval     90%      95%      99%      

----------------------------------------------- 

 0   52.90    0.0000   25.74    28.31    33.56   

 1   3.90     0.8448   12.03    13.89    17.86   

 

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

 

sample range:             [2002 M11, 2017 M12], T = 182 

 

optimal number of lags (searched up to 10 lags of levels): 

Akaike Info Criterion:    3             

Final Prediction Error:   3             

Hannan-Quinn Criterion:   3             

Schwarz Criterion:        2             
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ANEXO F 

 

- TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER: 

 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/23/18   Time: 01:58 

Sample: 2002M01 2017M12 

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LNPROD does not Granger Cause LNPT  190  3.47263 0.0331 

 LNPT does not Granger Cause LNPROD  1.46943 0.2327 
    
     D1 does not Granger Cause LNPT  190  2.62726 0.0750 

 LNPT does not Granger Cause D1  0.14842 0.8622 
    
     D1 does not Granger Cause LNPROD  190  4.99321 0.0077 

 LNPROD does not Granger Cause D1  0.90397 0.4067 
    
    

 

 

- CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE DEFASAGEM 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: PRODUTIVIDADE PRODUCAO     

Exogenous variables: D1     

Date: 05/17/18   Time: 00:39     

Sample: 2002M01 2017M12     

Included observations: 184     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -883.5889 NA   51.94640  9.625966  9.660911  9.640130 

1  185.3305  2102.983  0.000488 -1.949245 -1.844410 -1.906754 

2  204.6260  37.54239  0.000413 -2.115500  -1.940776* -2.044682 

3  208.4560  7.368565  0.000414 -2.113652 -1.869038 -2.014507 

4  215.6718  13.72572  0.000400 -2.148607 -1.834102 -2.021134 

5  225.9255   19.28138*   0.000374*  -2.216582* -1.832187  -2.060782* 

6  228.3340  4.476641  0.000380 -2.199283 -1.744998 -2.015156 

7  232.5349  7.716925  0.000380 -2.201467 -1.677292 -1.989012 

8  233.9211  2.516181  0.000391 -2.173055 -1.578991 -1.932274 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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ANEXO G 

 

- VETOR DE CORREÇÃO DE ERROS –(considerando dummies): 

 
 

 Vector Error Correction Estimates 

 Date: 04/27/18   Time: 16:53 

 Sample (adjusted): 2002M04 2017M12 

 Included observations: 189 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   LNPT(-1)  1.000000  

   

LNPROD(-1)  0.489374  

  (0.15036)  

 [ 3.25471]  

   

C -2.134318  
   
   Error Correction: D(LNPT) D(LNPROD) 
   
   CointEq1 -0.101700 -0.044634 

  (0.02509)  (0.02769) 

 [-4.05295] [-1.61201] 

   

D(LNPT(-1)) -0.537326 -0.150024 

  (0.09974)  (0.11006) 

 [-5.38730] [-1.36315] 

   

D(LNPT(-2)) -0.202580 -0.084115 

  (0.10006)  (0.11041) 

 [-2.02457] [-0.76183] 

   

D(LNPROD(-1))  0.289432  0.077547 

  (0.09733)  (0.10739) 

 [ 2.97387] [ 0.72209] 

   

D(LNPROD(-2))  0.201444  0.186498 

  (0.09703)  (0.10706) 

 [ 2.07619] [ 1.74194] 

   

C -0.005770 -0.000245 

  (0.00264)  (0.00291) 

 [-2.18712] [-0.08423] 

   

D1 -0.002855  0.014501 

  (0.01689)  (0.01864) 

 [-0.16904] [ 0.77817] 

   

D2  0.011555  0.001305 

  (0.00368)  (0.00406) 

 [ 3.13734] [ 0.32110] 
   
    R-squared  0.219345  0.052474 

 Adj. R-squared  0.189153  0.015829 

 Sum sq. resids  0.050402  0.061369 
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 S.E. equation  0.016687  0.018413 

 F-statistic  7.265206  1.431973 

 Log likelihood  509.5064  490.9012 

 Akaike AIC -5.306946 -5.110066 

 Schwarz SC -5.169729 -4.972849 

 Mean dependent  0.001045  0.000561 

 S.D. dependent  0.018532  0.018561 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  4.65E-08 

 Determinant resid covariance  4.27E-08 

 Log likelihood  1067.237 

 Akaike information criterion -11.10304 

 Schwarz criterion -10.79430 
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ANEXO H 

 

- DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA: 

 
 

    
     Varian

ce 
Decom
position 

of 
LNPRO

D:    

 Period S.E. LNPROD LNPT 
    
     1  0.018322  100.0000  0.000000 

 2  0.025075  99.17977  0.820226 

 3  0.031552  98.86163  1.138372 

 4  0.036574  98.69045  1.309548 

 5  0.040825  98.51224  1.487762 

 6  0.044401  98.37311  1.626891 

 7  0.047487  98.24467  1.755329 

 8  0.050173  98.12332  1.876684 

 9  0.052539  98.00654  1.993462 

 10  0.054638  97.89201  2.107991 

 11  0.056515  97.77860  2.221399 

 12  0.058201  97.66557  2.334428 

 13  0.059725  97.55240  2.447604 

 14  0.061107  97.43875  2.561253 

 15  0.062365  97.32440  2.675599 

 16  0.063514  97.20921  2.790790 

 17  0.064567  97.09308  2.906919 

 18  0.065534  96.97596  3.024043 

 19  0.066425  96.85781  3.142190 

 20  0.067248  96.73863  3.261371 

 21  0.068010  96.61842  3.381577 

 22  0.068717  96.49721  3.502793 

 23  0.069374  96.37501  3.624992 

 24  0.069985  96.25186  3.748142 

 25  0.070557  96.12779  3.872206 

 26  0.071091  96.00286  3.997143 

 27  0.071592  95.87709  4.122912 

 28  0.072062  95.75053  4.249466 

 29  0.072504  95.62324  4.376761 

 30  0.072920  95.49525  4.504750 

 31  0.073313  95.36661  4.633387 

 32  0.073685  95.23738  4.762625 

 33  0.074037  95.10758  4.892419 

 34  0.074372  94.97728  5.022723 

 35  0.074689  94.84651  5.153493 

 36  0.074992  94.71531  5.284687 

 37  0.075280  94.58374  5.416260 

 38  0.075556  94.45183  5.548173 

 39  0.075820  94.31961  5.680386 

 40  0.076072  94.18714  5.812859 

 41  0.076315  94.05444  5.945556 
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 42  0.076548  93.92156  6.078440 

 43  0.076772  93.78852  6.211478 

 44  0.076989  93.65536  6.344635 

 45  0.077198  93.52212  6.477880 

 46  0.077400  93.38882  6.611183 

 47  0.077595  93.25549  6.744513 

 48  0.077784  93.12216  6.877844 

 49  0.077968  92.98885  7.011147 

 50  0.078147  92.85560  7.144399 

 51  0.078321  92.72243  7.277573 

 52  0.078490  92.58935  7.410648 

 53  0.078655  92.45640  7.543601 

 54  0.078816  92.32359  7.676411 

 55  0.078973  92.19094  7.809059 

 56  0.079127  92.05848  7.941524 

 57  0.079278  91.92621  8.073790 

 58  0.079426  91.79416  8.205840 

 59  0.079570  91.66234  8.337656 

 60  0.079712  91.53077  8.469225 
    
     Varian

ce 
Decom
position 

of 
LNPT:    

 Period S.E. LNPROD LNPT 
    
     1  0.017048  48.58171  51.41829 

 2  0.019857  54.48625  45.51375 

 3  0.022939  57.78433  42.21567 

 4  0.025539  58.95566  41.04434 

 5  0.027625  59.56394  40.43606 

 6  0.029435  59.54056  40.45944 

 7  0.030998  59.20130  40.79870 

 8  0.032362  58.64389  41.35611 

 9  0.033571  57.93406  42.06594 

 10  0.034648  57.11947  42.88053 

 11  0.035618  56.23065  43.76935 

 12  0.036498  55.28938  44.71062 

 13  0.037301  54.31225  45.68775 

 14  0.038041  53.31181  46.68819 

 15  0.038726  52.29810  47.70190 

 16  0.039365  51.27927  48.72073 

 17  0.039965  50.26205  49.73795 

 18  0.040532  49.25211  50.74789 

 19  0.041071  48.25422  51.74578 

 20  0.041587  47.27244  52.72756 

 21  0.042082  46.31023  53.68977 

 22  0.042561  45.37050  54.62950 

 23  0.043025  44.45571  55.54429 

 24  0.043478  43.56788  56.43212 

 25  0.043922  42.70868  57.29132 

 26  0.044358  41.87940  58.12060 

 27  0.044787  41.08106  58.91894 

 28  0.045211  40.31435  59.68565 

 29  0.045631  39.57976  60.42024 

 30  0.046048  38.87749  61.12251 

 31  0.046463  38.20758  61.79242 

 32  0.046876  37.56986  62.43014 

 33  0.047288  36.96400  63.03600 

 34  0.047700  36.38954  63.61046 
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 35  0.048111  35.84589  64.15411 

 36  0.048522  35.33234  64.66766 

 37  0.048933  34.84811  65.15189 

 38  0.049345  34.39235  65.60765 

 39  0.049758  33.96414  66.03586 

 40  0.050171  33.56251  66.43749 

 41  0.050584  33.18648  66.81352 

 42  0.050999  32.83503  67.16497 

 43  0.051414  32.50712  67.49288 

 44  0.051830  32.20173  67.79827 

 45  0.052247  31.91782  68.08218 

 46  0.052664  31.65437  68.34563 

 47  0.053082  31.41037  68.58963 

 48  0.053500  31.18484  68.81516 

 49  0.053919  30.97680  69.02320 

 50  0.054338  30.78533  69.21467 

 51  0.054757  30.60950  69.39050 

 52  0.055177  30.44843  69.55157 

 53  0.055597  30.30129  69.69871 

 54  0.056017  30.16725  69.83275 

 55  0.056436  30.04553  69.95447 

 56  0.056856  29.93538  70.06462 

 57  0.057275  29.83610  70.16390 

 58  0.057694  29.74699  70.25301 

 59  0.058113  29.66741  70.33259 

 60  0.058531  29.59675  70.40325 
    
     Choles

ky 
Orderin

g: 
LNPRO
D LNPT    

    
    

 

 

 


