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Uma investigação dos efeitos e dos determinantes da participação nas cadeias globais de valor: aspectos 

teóricos e empíricos  

 

 

 

RESUMO 

 

 As denominadas Cadeias Globais de Valor (CGV) configuram as novas relações produtivas e 

comerciais internacionais e têm assumido papel cada vez mais relevante na recomendação e execução de 

políticas comerciais e para o crescimento. Nesse contexto, esta pesquisa de tese buscou fazer uma 

investigação dos efeitos e dos determinantes da participação nas CGV, tentando contribuir com a literatura 

apresentando novas abordagens a partir de três estudos. Os dois primeiros estudos se destinam a investigar 

os efeitos da participação nas CGV sobre a produtividade. No primeiro capítulo, o objetivo foi investigar a 

existência de uma possível causalidade simultânea entre produtividade e CGV. A hipótese é a de que essa 

relação se caracteriza por um processo endógeno dinâmico de ganhos cumulativos. No segundo capítulo, a 

análise centra-se num estudo sobre o Brasil, buscando investigar os potenciais ganhos de produtividade 

proporcionados pela participação nas CGV, em suas diferentes dimensões, bem como identificar setores-

chave que incrementam esses ganhos a partir do avanço em cadeias mais complexas. Por fim, o terceiro 

capítulo destina-se a investigar os determinantes da participação nas CGV. Este estudo inova ao se propor 

a investigar os determinantes da participação, diferenciando os tipos de atividades desempenhadas nas 

CGV, conforme indicadores de participação em CGV simples e CGV complexas e, adicionalmente, 

buscando estimar efeitos de longo prazo a partir do uso de métodos ainda não aplicados nos estudos sobre 

esse tema.  

 

 

 

Palavras chave: Cadeias Globais de Valor, Produtividade, Brasil, Setores, Determinantes da participação 

nas CGV. 

  



 

 

An investigation of the effects and determinants of participation in global value chains: theoretical 

and empirical aspects 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The so-called Global Value Chains (GVCs) configure new international productive and commercial 

relations and have assumed an increasingly relevant role in the recommendation and execution of 

commercial and growth policies. In this context, this thesis research sought to investigate the effects and 

determinants of participation in GVC, trying to contribute to the literature by presenting new approaches 

based on three studies. The first two studies are intended to investigate the effects of participation in GVC 

on productivity. In the first chapter, the objective was to investigate the existence of a possible simultaneous 

causality between productivity and GVC. The hypothesis is that this relationship is characterized by a 

dynamic endogenous process of cumulative gains. In the second chapter, the analysis focuses on a study 

about Brazil, seeking to investigate the potential productivity gains provided by participation in GVC, in 

its different dimensions, as well as identifying key sectors that increase these gains from the advancement 

in more complex chains. Finally, the third chapter is intended to investigate the determinants of 

participation in GVC. This study innovates by proposing to investigate the determinants of participation, 

differentiating the types of activities performed in the GVC, according to indicators of participation in 

simple GVC and complex GVC, and, additionally, seeking to estimate long-term effects from the use of 

methods not yet applied in studies on this topic. 

 

 

 

Keywords: Global Value Chains, Productivity, Brazil, Sectors, Determinants of participation in GVC.  
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INRODUÇÃO 

 

 

 O avanço da globalização resultou em transformações na estrutura e organização das cadeias 

produtivas, com segmentação do processo de produção em âmbito global, tornando-o mais interligado e 

interdependente entre diferentes economias, aspetos que caracterizam as denominadas Cadeias Globais de 

Valor (CGV). Essas cadeias assumiram papel central no cenário de comércio internacional e no debate 

acerca de estratégias para o crescimento, sobretudo, de economias em desenvolvimento. A participação nas 

CGV pode facilitar o acesso a insumos diferenciados e o contato com empresas estrangeiras, podendo ser 

uma possível via para se apropriar de ganhos de spillovers de tecnologia, know-how e de conhecimento. De 

tal forma, se inserir nesse processo de segmentação e internacionalização das cadeias produtivas pode gerar 

impactos em diversas características econômicas de um país que vão além da especialização no comércio 

internacional, com possibilidades de mudanças na estrutura produtiva não apenas entre indústrias, mas 

também dentro das indústrias, gerando condições para potencializar o crescimento no longo prazo (TAJOLI 

E FELICE, 2018). 

 Além do mais, no contexto da produção organizada em CGV, as economias se inserem em etapas 

da produção, podendo migrar para atividades mais complexas à medida em que conseguem adquirir e 

aprimorar capacidades, o que é interessante, sobretudo, para economias em desenvolvimento uma vez que 

elas não precisam adquirir capacidades para desenvolver toda a cadeia produtiva para exportar bens com 

maior valor agregado.  

 Por outro lado, o processo para inserção e avanço na participação nessas cadeias não é automático, 

muitas cadeias produtivas têm sido regionalizadas, se concentrando em países desenvolvidos e em 

economias ao seu entorno. Além disso, economias podem ficar aprisionados em atividade de baixo valor 

agregado e não conseguir se apropriar de ganhos e vantagens associadas à participação nas CGV. Esse 

parece ser o caso da economia brasileira que apresenta uma participação singular nas CGV atuando, 

principalmente, no fornecimento de insumos básicos com menor valor agregado para outros países 

adicionarem valor.  

 Esta pesquisa de tese se insere no debate, buscando investigar a importância da participação nas 

CGV como uma via de oportunidades para potencializar a produtividade e o crescimento no longo prazo, 

buscando identificar possíveis estratégias para o Brasil avançar sua participação, bem como elencar fatores 

que são relevantes para as economias se inserirem nas atividades produtivas ligadas às CGV.  

 Assim, o objetivo do primeiro capítulo é investigar o possível processo dinâmico que caracteriza a 

relação entre participação nas CGV e ganhos de produtividade. A hipótese é que uma integração estratégica 

na CGV pode levar a um processo de ganhos cumulativos. Para essa investigação, parte-se de uma 

abordagem teórica de crescimento endógeno e comércio internacional. No estudo empírico foram estimados 
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modelos VECM na especificação para dados em painel para uma amostra de 43 países e 56 setores para o 

período de 2000 a 2014. Nesse sentido, este trabalho contribui com uma literatura ainda incipiente em 

termos de analisar a dinâmica entre as variáveis no âmbito macroeconômico e inova ao utilizar uma 

metodologia ainda não empregada nos estudos empíricos sobre a relação entre CGV, produtividade e 

crescimento. Os resultados indicam que choques em diferentes medidas de insumos importados têm efeitos 

cumulativos positivos sobre a produtividade, bem como sobre a produção doméstica de insumos de alta 

tecnologia. As evidências também apontam para a relevância dos ganhos de produtividade para aumentar 

a participação nas CGV.  

 No segundo capítulo a análise volta-se para um estudo da participação brasileira nas CGV. A 

proposta é identificar setores que são chaves para o avanço do Brasil na participação em cadeias produtivas 

mundialmente segmentadas. A hipótese é que avançar em etapas produtivas mais complexas das cadeias 

globais pode ser uma via para o Brasil dinamizar sua produtividade e, portanto, seu crescimento econômico 

no longo prazo. Para mensurar a participação nas CGV são utilizados indicadores recentemente 

desenvolvidos por Wang et al. (2017) que os desagregam em cadeias simples e complexas. Na abordagem 

empírica são aplicados modelos de painéis heterogêneos dinâmicos, através de métodos que permitem 

diagnosticar efeitos de curto e longo prazo. Esse estudo inova, assim, em pelo menos dois aspectos: (i) 

estimação dos impactos das CGV sobre a PTF, em termos agregados e setoriais para a economia brasileira, 

utilizando a desagregação dos indicadores de participação em CGV simples e complexas; e (ii) uso de uma 

metodologia estatística inédita na análise entre participação nas CGV e PTF. 

 No terceiro capítulo, a proposta é identificar fatores relevantes para a participação nas CGV em 

termos setoriais, conforme o tipo de cadeias, se simples ou complexas. A hipótese central é que o 

investimento estrangeiro desempenha um papel crucial para o avanço nessas cadeias, sobretudo nas 

complexas. Utilizamos dados setoriais dos indicadores de participação em CGV simples e CGV complexas 

propostos por Wang et al. (2017) e fatores destacados pela literatura como determinantes da participação 

nas CGV e que se encontram disponíveis nas bases de dados setoriais. Nas estimações, empregamos 

modelos de painéis heterogêneos dinâmicos via estimações por de Efeitos Fixos Dinâmicos e CS-ARDL 

para uma amostra com 56 setores de 43 países para o período de 2001 a 2014. O estudo avança na literatura 

empírica trazendo uma abordagem inédita, utilizando indicadores ainda não empregados em estudos sobre 

os determinantes nas CGV e uma metodologia empírica inédita nos estudos sobre o tema. As evidências 

indicam que os determinantes da participação nas CGV variam conforme indicador de participação e 

método empregado, no entanto alguns resultados foram unânimes para algumas variáveis explicativas, com 

destaque para o estoque de capital importado. Essa variável apresentou com efeitos positivos de curto prazo 

sobre todos os indicadores de participação nas CGV e no longo prazo sobre os indicadores de participação 

nas CGV e participação nas CGV complexas.  
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CAPÍTULO 1. CADEIAS GLOBAIS DE VALOR E PRODUTIVIDADE EM UMA 

ABORDAGEM DINÂMICA 

 

 

 

RESUMO: O avanço das Cadeias Globais de Valor (CGV) implicou no aumento dos fluxos de comércio 

mundiais, sobretudo de insumos, sendo também uma via potencialmente forte de difusão de conhecimento, 

tecnologia, ideias e know-how. Sob a abordagem de crescimento endógeno e comércio internacional, esses 

fluxos representam um canal para ganhos mais robustos de produtividade e para o crescimento. Por outro 

lado, estudos apontam que atividades intangíveis intensivas em P&D e capital humano e uma maior 

produtividade são elementos importantes para uma melhor inserção nesse sistema de produção 

mundialmente fragmentado. Logo, existe uma possível causalidade simultânea entre produtividade e CGV, 

com P&D e capital humano desempenhando um papel central nesse processo. A hipótese é que um processo 

dinâmico de ganhos cumulativos caracteriza a relação entre as variáveis. As evidências encontradas nas 

estimativas dos Modelos VEC para dados em painel indicaram que a produtividade e a produção de insumos 

domésticos de alta tecnologia reagem positivamente a choques em diferentes categorias de insumos 

importados. Da mesma forma, a produtividade mostrou-se relevante para a participação nas CGV, pois 

contribui para a produção e exportação de insumos domésticos de alta tecnologia. 

 

Palavras-chave: Cadeias Globais de Valor; Insumos Importados; Produtividade, Modelos VEC para dados 

em painel. 

 

 

 

Abstract:The advancement of Global Value Chains (GVC) has resulted in an increase in world trade flows, 

especially in inputs, and is also a potentially strong way of disseminating knowledge, technology, ideas and 

know-how. Under the endogenous growth and international trade approach, these flows represent a channel 

for more robust productivity gains and growth. On the other hand, studies show that intangible activities 

intensive in R&D and human capital and greater productivity are important elements for a better insertion 

in this globally fragmented production system. Therefore, there is a possible simultaneous causality 

between productivity and GVC, with R&D and human capital playing a central role in this process. The 

hypothesis is that a dynamic process of cumulative gains characterizes the relationship between the 

variables. The evidence found in the estimations of VEC Models for panel data indicated that productivity 

and production of high-tech domestic inputs react positively to shocks in different categories of imported 

inputs. Likewise, productivity proved to be relevant for participation in GVCs, as it contributes to the 

production and export of domestic high-tech inputs.  

 

Keywords: Global Value Chains; Imported Inputs; Productivity, VEC Models for panel data. 
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1.1. INTRODUÇÃO 

 

As transformações nos padrões produtivos e comerciais por meio das chamadas Cadeias Globais de 

Valor (CGV) impõem novos desafios para a formulação de políticas estratégicas de inserção no comércio 

internacional e no crescimento econômico. No contexto das CGV, os processos produtivos são 

fragmentados e internacionalizados, de modo que a produção de um bem final ocorre em firmas localizadas 

em diferentes países, aprofundando a especialização das economias, em que os países adquirem a 

capacidade de dominar apenas alguns segmentos da cadeia de produção, aumentando sua dependência de 

insumos estrangeiros para a produção e exportação de bens finais. 

Nesse sentido, ingressar em uma CGV pode ser estratégico. De acordo com o relatório “Trading for 

Development in the Age of Global Value Chains” elaborado pelo Banco Mundial, a expansão desse novo 

padrão comercial e produtivo gera maiores ganhos de renda do que os proporcionados pelo comércio 

tradicional. Essa constatação se baseia em duas explicações complementares: i) as CGV permitem que os 

países se beneficiem de uma divisão internacional do trabalho mais profunda e sofisticada, explorando o 

fato de que os países têm vantagens comparativas diferentes não apenas entre setores, mas também em 

diferentes estágios de produção; e ii) acesso a uma maior variedade de insumos a custos mais baixos. Além 

disso, a maior interdependência global associada à fragmentação produtiva internacional não se restringe 

ao comércio de bens entre países; as fábricas cruzam fronteiras, implicando em transações de conhecimento, 

treinamento, tecnologia, ideias e know-how (TAGLIONI e WINKLER, 2016). Assim, a participação em 

CGV é uma via para potencializar os spillovers de tecnologia e de conhecimento entre os países (TAJOLI 

e FELICE, 2018). 

A ênfase no comércio internacional como canal de difusão de tecnologia e conhecimento é um 

aspecto central na literatura de crescimento endógeno e comércio internacional. Os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) resultam na descoberta de novos bens intermediários, sendo o comércio 

desses bens uma forma de aumentar a produtividade. Nesse contexto, Piermartini e Rubínová (2014) 

afirmam que as diferenças de produtividade estão associadas não apenas aos investimentos domésticos em 

P&D, mas também às diferentes formas como os países se beneficiam de pesquisas e tecnologias 

desenvolvidas no exterior. No entanto, o processo de integração às CGV não é automático. Alguns aspectos, 

como infraestrutura adequada, custos de comercialização, qualificação da mão de obra, produtividade, 

competitividade da indústria, entre outros, definem a extensão da participação nessas cadeias (OCDE, 2015; 

UNIDO, 2018). 

Embora alguns elementos da dinâmica associada à relação entre comércio e produtividade sejam 

abordados na literatura de crescimento endógeno, não há estudos macroeconômicos, segundo o 

conhecimento dos autores, que explorem o processo de causalidade simultânea e cumulativa entre 
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produtividade e participação no CGV, considerando a importância do capital humano e os efeitos de 

spillovers.  

No quadro teórico, alguns trabalhos recentes têm focado na especialização dos países em CGV, 

abarcando alguns dos elementos que caracterizam as novas relações comerciais. Harms, Lorz e Urban 

(2012), Baldwin e Venables (2013), Costinot et al. (2013), Antràs e Chor (2013), Kikuchi et al. (2014), e 

Hillberry e Fally (2015) e Johnson e Moxnes (2016) construíram modelos multi-estágios baseados na 

segmentação internacional da produção considerando as ligações insumo-produto nos processos 

produtivos. Antràs e Gortari (2017) contribuem para a literatura ao apresentar um modelo de equilíbrio 

geral multi-estágio para investigar a especialização de países em CGV, em um mundo com custos 

diferenciados entre países. A maioria desses estudos pressupõe ganhos estáticos do comércio e choques 

exógenos na produtividade. 

No entanto, segundo Tajoli e Felice (2018), o processo de internacionalização econômica pode gerar 

impactos em diversas características econômicas de um país que vão além da especialização no comércio 

internacional. Há possibilidades de mudanças na estrutura produtiva não apenas entre indústrias, como 

abordadas nos modelos tradicionais de comércio, mas também dentro das indústrias. Taglioni e Winkler 

(2016) destacam que a participação em CGV pode ser um processo dinâmico em que os países migram para 

diferentes etapas da cadeia produtiva à medida que se tornam mais competitivos na execução de 

determinadas tarefas. Ou seja, há possibilidades de upgrading 1nas CGV (TAGLIONI e WINKLER, 2016). 

A maioria dos estudos empíricos está focada no desenvolvimento de indicadores para medir a 

participação das CGV e mapear o desempenho e a evolução dos países nessas cadeias. Na dimensão 

macroeconômica, os estudos de Kummritz (2016) e Stöllinger (2017) encontram efeitos positivos da 

participação nas CGV na produtividade. Outros estudos, como Piermartini e Rubínová (2014) e Tajoli e 

Felice (2018), investigam as relações comerciais bilaterais no quadro das CGV como fonte de 

conhecimento e spillovers de tecnologia. 

 Dito isso, o objetivo do presente artigo é investigar a relação dinâmica entre participação nas CGV 

e ganhos de produtividade usando uma amostra de 43 países e 56 setores para o período de 2000 a 2014. 

Explorar essas questões contribui para um debate ainda incipiente. O desenvolvimento deste estudo será 

norteado pela seguinte questão: Qual o impacto das CGV sobre a produtividade e como a produtividade 

afeta a inserção nas CGV? A hipótese é que uma integração estratégica na CGV pode levar a um processo 

de ganhos cumulativos. O acesso a uma maior diversidade de insumos estrangeiros pode ser uma fonte 

impulsionadora de ganhos tecnológicos e spillovers de conhecimento, criando condições para uma maior 

participação nas CGV, associada a uma melhora de posicionamento nessas cadeias. 

                                                 
1 Isso implica ganhar competitividade em tarefas que envolvem a produção de bens e serviços de maior valor agregado. Ver 

Taglioni e Winkler (2016) para mais detalhes sobre os diferentes tipos de upgrading. 
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Para essa investigação, parte-se de uma abordagem de crescimento endógeno e comércio 

internacional a fim de construir uma proposta de formalização teórica que será base para o estudo empírico. 

De forma a capturar as interdependências entre a produtividade e a inserção nas CGV, conforme as relações 

apresentadas na abordagem teórica, foram estimados modelos VECM na especificação para dados em 

painel. Nesse sentido, este trabalho também contribui ao utilizar uma nova abordagem de estudo empírico 

na análise das CGV.  

Os resultados indicam que choques em diferentes medidas de insumos importados têm efeitos 

cumulativos positivos sobre a produtividade, bem como sobre a produção doméstica de insumos de alta 

tecnologia, sugerindo que o maior acesso a insumos estrangeiros contribui para ampliar a variedade e o 

valor agregado dos insumos produzidos domesticamente. As evidências também apontam para a relevância 

dos ganhos de produtividade para aumentar a participação nas CGV. Portanto, os resultados dão indícios 

da existência de simultaneidade nas relações entre PTF e participação em CGV, sugerindo que identificar 

e elaborar políticas públicas para uma inserção estratégica nessas cadeias pode desencadear um processo 

de ganhos cumulativos. 

Além desta introdução, este artigo está estruturado em quatro seções. A segunda apresenta os 

estudos empíricos que analisam as cadeias produtivas globalmente fragmentadas e seus impactos na 

produtividade. A terceira seção apresenta um referencial teórico para capturar a relação dinâmica entre 

produtividade e participação nas CGV. A quarta seção discute a metodologia, variáveis, base de dados e 

especificações utilizadas nas estimativas econométricas. Na quinta seção, são apresentados e discutidos os 

resultados. 

 

 

1.2. ALGUMAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

 

 

Na literatura empírica sobre CGV, ainda há pouco conhecimento sobre os impactos dessas cadeias 

no desempenho econômico, com poucos estudos destinados a examinar as relações entre os fluxos de 

comércio associados às CGV e a produtividade. Alguns dos estudos fazem parte do debate em uma 

dimensão microeconômica, com foco no desempenho das firmas. No nível agregado, os estudos empíricos 

existentes concentram-se em setores e países que utilizam as novas bases de dados de matrizes insumo-

produto globais e as medidas recentes de participação em CGV. 

Baldwin e Yan (2016) analisam firmas canadenses do setor manufatureiro, definindo as firmas que 

participam de CGV como aquelas que importam bens intermediários e exportam bens intermediários e 

finais nas cadeias produtivas. Eles usam dados do Annual Survey of Manufacturing in Canada e do base de 

dados de exportadores e importadores (Annual Survey of Manufacturers, Exporter and Importer Register 
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Databases), para o período 2002-2006. Os autores utilizam o Propensity Score Matching e Difference in 

Differences Regressions para lidar com o processo de autosseleção em que firmas mais produtivas têm 

maior probabilidade de ter maior participação no comércio internacional e nas CGV. Para capturar os 

efeitos do “tratamento”, eles comparam grupos de firmas que aderiram às CGV com o grupo de controle 

composto por firmas que possuem características semelhantes, mas não participam de cadeias globais. Seus 

resultados revelam a existência de uma causalidade simultânea positiva entre firmas que participam de 

CGV e produtividade, em que as firmas mais produtivas se auto-selecionam para participar de CGV, com 

influência positiva em sua produtividade. 

Del Prete et al. (2017) realizaram uma investigação semelhante para firmas em países do norte da 

África. Utilizando o conjunto de dados do World Bank Economic Surveys (WBES) para 930 empresas do 

setor manufatureiro no Egito e Marrocos em 2004 e 2007, e usando os métodos Propensity Score Matching 

e Diff-in-Diff para lidar com o problema de causalidade reversa, eles encontraram um resultado positivo do 

efeito da participação em CGV sobre o desempenho das firmas. Os resultados empíricos indicaram que as 

firmas norte-africanas mais produtivas tendem a se integrar em CGV. Além disso, após inserir nas cadeias 

produtivas globais, as empresas tendem a aumentar sua produtividade, desencadeando um ciclo virtuoso. 

Benkovskis et al. (2017) investigam os efeitos positivos das exportações sobre a produtividade, 

denominados “learning by exporting”. Eles usam dados de firmas da Letônia e da Estônia, países que se 

mostram relevantes em estudos sobre o efeito das exportações e da participação das CGV na produtividade 

devido ao seu considerável progresso na produtividade em relação às economias avançadas da OCDE. Eles 

encontraram que os ganhos de produtividade são maiores para tipos específicos de exportações nas CGV, 

como serviços intensivos em conhecimento e bens intermediários. 

Lu et al. (2018) exploram empiricamente os efeitos da produtividade e das restrições financeiras na 

participação das firmas chinesas nas CGV para o período de 2000 a 2006. Eles calculam o índice de valor 

agregado estrangeiro (FVAR) para mensurar a participação nas CGV e usando modelo de comércio de 

firmas heterogêneas, os autores constatam que a produtividade aumenta e as restrições financeiras reduzem 

o FVAR; enquanto as restrições financeiras afetam significativamente apenas os exportadores iniciantes; e 

restrições financeiras atenuam o efeito positivo da produtividade no FVAR. 

Criscuolo e Timmis (2018) descrevem o desempenho de países, indústrias e empresas nas cadeias 

globais. Para isso, utilizam a metodologia de métricas de centralidade para analisar não só a participação, 

mas também a posição na CGV. Eles estimaram os modelos usando variáveis instrumentais para o período 

1996-2012. Seus resultados indicam que firmas menores com crescimento da participação nas CGV tiveram 

crescimento de produtividade mais rápido, enquanto nenhum efeito foi encontrado na produtividade das 

grandes empresas. 

Na dimensão macro, Kummritz (2016) é um dos primeiros a examinar o efeito das CGV na 

produtividade. O autor considera medidas de participação backward e forward nas CGV que correspondem, 
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respectivamente, ao valor agregado estrangeiro contido nas exportações e ao valor agregado doméstico nas 

exportações de outros países. O autor utiliza dados de 54 países e 20 indústrias para o período 1995-2011 

(Tabelas Inter-Country Input-Output da OCDE). Kummritz (2016) utiliza o método de variável 

instrumental (IV), construindo um índice a partir de dois componentes exógenos: custos médios do 

comércio bilateral; e distância das indústrias das CGV. O autor encontra efeitos positivos e significativos 

da participação em CGV no valor agregado doméstico e nos ganhos de produtividade da indústria e dos 

países. 

Com dados agregados, Stöllinger (2017) avalia os impactos das CGV na produtividade do trabalho 

e na estrutura produtiva. O autor utiliza dados das Tabelas Inter-Country Input-Output (ICIO) da OCDE, 

Penn World Tables e do Banco Mundial (WDI) para 53 países de 1995 a 2011, com dois modelos para cada 

variável dependente (produtividade e mudança estrutural). Em cada uma delas é adotado um indicador de 

participação nas CGV: participação nas exportações mundiais; e participação nas reexportações. Em todos 

os modelos estimados, tendo como variável dependente a produtividade do trabalho, houve efeito positivo 

e significativo da participação nas CGV. Para a estrutura produtiva, os resultados não foram unânimes. 

Piermartini e Rubínová (2014) mostraram, a partir de estimações via painel dinâmico e variáveis 

instrumentais, que o comércio no contexto das CGV gera maiores spillovers de conhecimento em 

comparação ao comércio de bens finais. Além disso, os autores destacaram que os ganhos estão associados 

ao tipo de participação nas cadeias globais.  

Tajoli e Felice (2018), a partir do uso da base de dados WIOD (2016), testam a relação entre o 

desempenho em inovação de um país, representado pelo número de patentes per capita e os spillovers, e a 

participação em CGV. Seus resultados revelaram que a participação em CGV está positivamente 

relacionada à inovação, em particular para países em desenvolvimento que importam insumos de economias 

avançadas, sugerindo que a fragmentação internacional da produção é um canal de transferência de 

tecnologia entre países.  

O Quadro 1 apresenta um resumo dos estudos citados acima. 
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Quadro 1. Literatura empírica - GVCs, spillovers e produtividade 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Fagerberg, Lundvall & Srholec (2018) investigam a relação entre a participação nas CGV e o 

crescimento econômico utilizando uma amostra de 125 países durante o período 1997–2013. Os autores 

buscaram dar ênfase ao papel que a capacitação, ou seja, o desenvolvimento do sistema nacional de 

inovação, desempenha na possibilidade de se beneficiar das CGV, particularmente para o caso de 

economias de baixa renda. Os resultados sugerem que os países que aumentam a participação na CGV não 

crescem mais rápido do que outros países, quando outros fatores relevantes são controlados. Países 

pequenos e países com baixa capacidade parecem ser particularmente desfavorecidos. 

Em outros estudos recentes também encontramos evidências da participação nas CGV sobre a 

produtividade setorial. Jona-Lasinio & Meliciani (2019) exploram a relação entre a participação no GVC, 
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capital intangível e crescimento da produtividade estimando uma função de produção incluindo capital 

intangível e aumentada com uma medida de participação backward. Utilizando uma abordagem empírica 

de diferenças em diferenças para uma amostra de nove economias europeias e 18 indústrias entre 1998-

2013 eles encontram: i) impacto positivo da participação para trás na produtividade; ii) que o efeito 

marginal da participação nas CGV no crescimento é maior em países-indústrias com maior intensidade de 

capital intangível; iii) P&D e, particularmente, o capital organizacional, exercem um efeito condicional 

significativo potencializando os retornos de produtividade decorrentes da participação backward. 

Yanikkaya e Altun (2020) investiga o impacto da participação em CGV no valor agregado setorial 

e no crescimento da produtividade total dos fatores (PTF) para dois períodos diferentes, de 1995–2011 e 

2005–2015. Além dos índices de participação comumente usados, eles também calculam medidas de 

índices de participação para trás e para frente, como sugerido pela OCDE2. As evidências encontradas pelos 

autores por meio das estimativas do Método dos Momentos Generalizados (GMM) para a amostra completa 

indicam que os setores com maior participação nas CGV apresentam crescimento maior do produto e da 

PTF, especialmente para o período 1995-2011. Embora no período anterior tanto os setores de manufatura 

quanto os de serviços se beneficiem de uma maior participação em termos de maior produção e crescimento 

da produtividade, apenas o setor manufatureiro apresenta maior crescimento da produtividade no período 

2005-2015.  

Pahl e Timmer (2020) analisam os efeitos da participação nas CGV para um conjunto de 58 países, 

sendo 38 economias em desenvolvimento, entre 1970 e 2008 e encontram fortes evidências de efeitos 

positivos sobre o crescimento da produtividade do trabalho no setor industrial. O resultado encontrado foi 

robusto para diferentes especificações e vale para subconjuntos de países em desenvolvimento.  

Os estudos discutidos apresentam importantes evidências da inserção nas CGV, revelando efeitos 

de spillovers como um dos canais de apropriação de ganhos associados à integração a essas cadeias que 

contribuem para aumento da produtividade, além de constatar impactos positivos diretos da atuação nestas 

cadeias sobre a produtividade e, de forma ainda que questionável, sobre a mudança estrutural. No entanto, 

são poucos os estudos empíricos, sobretudo, a partir de uma análise macro, que analisam as relações entre 

as CGV e produtividade sob a existência de um processo de causalidade simultânea e cumulativa. Há, 

assim, uma lacuna na literatura que abre possibilidades de contribuições para um arcabouço ainda 

incipiente.   

 

 

 

 

 

                                                 
2 OECD. Global Value Chains and Trade in Value-Added: An Initial Assessment of the Impact on Jobs and Productivity; OECD 

Trade Policy Papers No 190; OECD Publishing: Paris, France, 2016.  
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1.3. CGV, SPILLOVERS E PRODUTIVIDADE: UMA ABORDAGEM TEÓRICA DINÂMICA 

 

Na literatura de crescimento e comércio endógeno, alguns estudos analisam os efeitos de spillovers 

e ganhos de produtividade gerados por insumos importados, como em Coe e Helpmann (1995), Keller 

(2004), Coe et al. (2009), Fracasso e Marzetti (2015), e Pöschl et al. (2016). Piermartini e Rubínová (2014) 

e Tajoli e Felice (2018) complementam esses estudos contribuindo para essa literatura ao explorar a relação 

comercial bilateral dentro das CGV como fonte de spillovers de conhecimento entre os países. 

Esta seção apresenta uma formalização teórica para capturar o processo dinâmico entre integração 

nas CGV e produtividade, considerando a importância de P&D e capital humano nesse processo. Parte-se, 

incialmente, de aspectos da teoria de crescimento endógeno e comércio apresentados por Romer (1990), 

Grossman e Helpman (1991) e Rivera-Batiz e Romer (1991) e discutidos por Keller (1999, 2004). Seguindo 

estes estudos, assume-se a seguinte função de produção para o país 𝑖: 

𝑌𝑖 = 𝐴(𝐻𝑖𝐿𝑖)
𝛼𝑑𝑖

1−𝛼      0 < 𝛼 < 1                                                      (1) 

onde A é uma constante, L representa o trabalho, H denota o capital humano e d é composto de insumos 

horizontalmente diferenciados, conforme mostrado na equação (2): 

𝑑𝑖 = (∫ 𝑥𝑖(𝑠)
1−𝛼𝑁𝑖

𝑒

0
𝑑𝑠)

1

1−𝛼
                                                                 (2) 

Um país utiliza insumos domésticos e estrangeiros no processo produtivo (KELLER, 1999, 2004). 

𝑁𝑖
𝑒 representa a soma dos diferentes bens intermediários produzidos e importados por uma economia, 

representados, respectivamente, por 𝑁𝑖
ℎ e 𝑁𝑖

𝑓
. 

𝑁𝑖
𝑒 (𝑇) =𝑁𝑖

ℎ +  𝑁𝑖
𝑓 

                                                                            (3) 

A elasticidade de substituição constante em (2) implica que o produto está aumentando no número 

de insumos diferenciados. Assim como em Romer (1990), Grossman e Helpman (1991), Rivera-Batiz e 

Romer (1991) e Keller (1999, 2004), a descoberta de novos insumos aumenta com P&D. Seguindo Romer 

(1990), assumimos que a descoberta de novos insumos no país i é proporcional ao capital humano 

empregado no setor de P&D (denominado 𝐻𝐴), e que a gama de insumos utilizados na produção doméstica 

facilita a inovação. 

𝑁𝑖
ℎ̇(𝑇) = 𝛿𝐻𝐴𝑁𝑖

𝑒                                                                                  (4) 

Na equação 4, 𝛿 é um parâmetro de produtividade que captura a eficiência do capital humano na 

descoberta de novos insumos. O acesso a insumos estrangeiros permite que os países desenvolvam novas 

tecnologias internamente por meio do esforço de P&D de seus parceiros comerciais. Portanto, insumos 

estrangeiros facilitam a produção doméstica de novas variedades de insumos (efeito de spillover). Se os 
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bens intermediários são simétricos e produzidos linearmente, o estoque de capital total empregado em uma 

economia (nacional e importado) pode ser escrito como: 

𝐾𝑖  = ∫ 𝑥𝑖(𝑠)
𝑁𝑖
𝑒 

0
 𝑑𝑠 =  𝑁𝑖

𝑒 �̅�𝑖                                                           (5) 

 Substituindo (5) em (2), podemos expressar os insumos totais do país i ( 𝑑𝑖) em termos de capital: 

𝑑𝑖 = (𝑁𝑖
𝑒�̅�𝑖

1−𝛼)
1

1−𝛼 = (𝑁𝑖
𝑒)

1

1−𝛼  �̅�𝑖 = (𝑁𝑖
𝑒)

𝛼

1−𝛼 𝑁𝑖
𝑒 �̅�𝑖 = (𝑁𝑖

𝑒)
𝛼

1−𝛼 𝐾𝑖                           (6)  

 

Posteriormente, substituindo a expressão acima em (1), obtém-se a seguinte expressão para o produto: 

 

𝑌𝑖  = 𝐴(𝑁𝑖
𝑒)𝛼(𝐻𝑖𝐿𝑖)

𝛼𝐾𝑖
1−𝛼                                                                   (7) 

Reorganizando, temos: 

𝐴(𝑁𝑖
𝑒)𝛼 = 

𝑌𝑖

(𝐻𝑖𝐿𝑖)
𝛼𝐾𝑖

1−𝛼                                                                        (8) 

O lado direito da equação (8) representa a Produtividade Total dos Fatores (PTF). Definindo, para 

o país i , PTF i = 
𝑌𝑖

(𝐻𝑖𝐿𝑖)
𝛼𝐾𝑖

1−𝛼 e, posteriormente, tomando ln em ambos os lados da equação (8), temos a 

seguinte equação: 

           𝑙𝑛𝑃𝑇𝐹𝑖 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼(𝑙𝑛𝑁𝑖
𝑒)                                                                      (9) 

Consideramos a desagregação da gama de insumos em insumos nacionais e estrangeiros, de modo 

que: 

𝑙𝑛𝑃𝑇𝐹𝑖 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛(𝑁𝑖
ℎ + 𝑁𝑖

𝑓
)                                                     (10) 

 

Assim, o acesso a uma maior diversidade de insumos intermediários estrangeiros devido ao aumento 

da participação nas CGV amplia a gama de insumos utilizados na produção do produto, com influência 

positiva direta na produtividade, como na equação (10), e contribuição indireta para o crescimento da 

produtividade facilitando a descoberta de novos insumos via equação (4). A partir das equações (4) e (7), é 

possível inferir que uma maior variedade de insumos domésticos, capital humano e acesso a insumos 

importados diferenciados criam as condições para aumentar a produtividade. 

A Figura 1 apresenta um resumo das interdependências capturadas nas equações acima. 
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Figura 1. A dinâmica associada à participação nas CGV e produtividade 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Em síntese, uma integração estratégica nas CGV pode gerar um processo endógeno de ganhos 

cumulativos em que o acesso a uma gama mais ampla de insumos importados e, portanto, ao conhecimento 

externo, contribui para o crescimento da produtividade. Nesse processo, os insumos importados afetam a 

economia doméstica aumentando a variedade de bens intermediários na função de produção, por sua vez, 

elevando a produtividade, conforme equação (10). Além disso, é uma forma de ampliar a descoberta de 

insumos produzidos em uma economia ( 𝑁𝑖
ℎ), conforme equação (4). Tudo isso aumenta a produtividade 

doméstica e, assim, são criadas condições para ampliar a participação nas CGV. 

 

 

1.4. METODOLOGIA EMPÍRICA 

 

1.4.1. Considerações metodológicas 

 

 Para investigar as relações dinâmicas com base na abordagem teórica apresentada anteriormente, 

serão utilizados modelos de Vetor Autorregressivo e Vetor de Correção de Erros Mutiequacional para dados 

em painel (PVAR e P-VECM). Esses modelos permitem controlar problemas de endogeneidade, 
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ocasionados pela existência de simultaneidade entre variáveis. Assim, se mostram adequados, apresentando 

grande aplicabilidade para investigar as inter-relações dinâmicas entre produtividade e comércio no quadro 

das CGV.   

 Modelos PVAR são construídos a partir da mesma lógica do modelo VAR padrão em que todas as 

variáveis podem ser tratadas como endógenas. A diferença é que se adiciona a dimensão cross-section. 

(SCHNUCKER, 2016). Portanto, na especificação VAR para painel modela-se conjuntamente várias 

variáveis para cada país, de forma que é possível permitir que uma variável endógena de interesse, i-ésima 

variável macroeconômica para o j-ésimo país dependa de várias defasagens: i) da própria variável endógena 

ii) de outras variáveis macroeconômicas do j-ésimo país; e iii) de variáveis macroeconômicas de todos os 

outros países considerados nas estimações. Assim, é possível capturar todos os tipos de dependências, 

dinâmicas ou estáticas. Ao incluir defasagens de todas as variáveis endógenas para todas as unidades cross-

section permite-se as interdependências dinâmicas. As interdependências estáticas entre duas variáveis de 

dois países ocorre se a covariância entre eles for diferente de zero (KOOP e KOROBILIS, 2016). Além 

disso, é possível considerar a existência de heterogeneidade nos coeficientes das variáveis 

macroeconômicas de diferentes países, permitindo que as matrizes dos coeficientes variem entre as 

economias (SCHNUCKER, 2016).   

 Diante da possibilidade de capturar a existência de interdependências dinâmicas, a especificação 

VAR para dados em painel é uma ferramenta poderosa para abordar questões como a transmissão 

internacional de choques macroeconômicos ou financeiros (CANOVA e CICCARELLI, 2013). Como 

apontam Koop e Korobilis, (2016), na medida em que a economia global se torna mais integrada, a 

investigação dessas questões torna-se mais importante.    

 Considera-se a estrutura dos modelos PVAR sob a seguinte especificação:  

𝑦𝑖,𝑡 = 𝐴0𝑖(𝑡) + 𝐴𝑖(𝑙)𝑌𝑖,𝑡−𝑘+ 𝑢𝑖,𝑡                                                                    (11) 

Onde: 

𝑖 = 1,2… , 𝑛 representa as unidades cross-sections e 𝑡 = 1, 2… , 𝑡 representa o período de tempo.   

𝑌𝑖,𝑡 e 𝑌𝑖,𝑡−𝑗, correspondem aos conjuntos de vetores de variáveis endógenas contemporâneas e defasadas, 

𝑗 = 1,  2,…𝑝 corresponde à ordem de defasagem do modelo. 

𝐴𝑖(𝑙): capta os efeitos próprios e cruzados das variáveis defasadas e 𝐴0𝑖 é uma matriz diagonal de 

interceptos.  

𝑢𝑖𝑡: é um vetor G x1 de erros aleatórios identicamente e independentemente distribuídos, com 𝐸 (𝑢𝑖,𝑡) = 0 

𝐸 (𝑢′𝑖,𝑡𝑢𝑖,𝑠) = ∑𝑢 𝐸 (𝑢′𝑖,𝑡𝑢𝑖,𝑠) = 0  para  t>s   

 A condição necessária para estimar um PVAR é que as variáveis sejam estacionárias. Se as séries 

possuem raízes unitárias, verifica-se a existência ou não de cointegração entre as variáveis. Duas ou mais 

variáveis são cointegradas se elas são integradas de mesma ordem, mas sua combinação linear é integrada 
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de ordem zero, ou seja, o resíduo da combinação linear entre elas é estacionário. A existência de 

cointegração significa que as variáveis possuem uma relação estável de longo prazo (HAYASHI, 2000). 

Detectadas a presença de raiz unitária e existência de cointegração entre as variáveis, estima-se Modelo de 

Correção de Erros (VECM). Assim, a diferença entre PVAR e P-VECM é a presença do termo de correção 

de erros. 

 O VECM proposto por Breitung (2005) permite lidar com problema de correlação entre as unidades 

cross-sections. Para sua construção, empilha-se as variáveis de interesse na forma de um VAR, 

reparametrizando-o para incluir o termo de correção de erro (VECM), de forma que: 

∆𝑦𝑖𝑡 = Փ𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖𝛽
′𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑ Г𝑖,𝑗∆𝑦𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡

𝑝−1
𝑗=1                                            (12)                                                   

Em que 𝑦𝑖𝑡 é um vetor (k x 1) de variáveis, 𝑑𝑡 é um vetor de termos deterministas, Փ𝑖 é uma matriz k x k 

de coeficientes , Г𝑖,𝑗 contém os coeficientes de curto prazo do VAR.  

 A partir da obtenção dos modelos PVAR e PVECM, considera-se as denominadas funções de 

resposta ao impulso e a decomposição da variância do erro de previsão de Cholesky, instrumentos centrais 

nesses modelos, que permitem analisar as interdependências dinâmicas entre variáveis endógenas de 

interesse. Através da estimação de funções impulso-resposta é possível capturar efeitos sobre uma variável 

endógena de um choque em outra variável do sistema. Pela decomposição da variância, analisa-se quanto 

do erro da variância de cada variável pode ser explicada por choques em outras variáveis em um 

determinado horizonte de previsão.   

 

 

1.4.2. Medidas para análise da participação em CGV, banco de dados e especificações 

 

Koopman et al. (2014) sugerem que existem duas maneiras pelas quais as economias participam das 

CGV. Uma delas é a chamada “participação para trás” na cadeia, ou seja, como usuários de insumos 

estrangeiros. A segunda forma é a “participação para a frente” que ocorre quando os países fornecem bens 

e serviços intermediários que serão processados e reexportados por outros países. 

Utilizamos três medidas de insumos intermediários importados: 1) insumos importados para 

produção nacional; 2) insumos importados contidos nas exportações de um país; e 3) insumos importados 

de alta tecnologia uma vez que, geralmente, são produtos diferenciados intensivos em P&D e o acesso a 

essa categoria poderia gerar possíveis efeitos de spillovers. Como medidas de insumos domésticos, são 

consideradas tanto a produção quanto a exportação de bens intermediários de alta tecnologia.  

 Para o cálculo de todas as categorias de insumos serão utilizados dados da matriz Insumo-Produto 

Mundial (World Input- Output Database - WIOD). Essa base contempla fluxos de comércio bilaterais, 

desagregando-os em insumos intermediários e bens destinados ao consumo final. As novas tabelas insumo-
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produto globais, na versão de 2016, compreendem relações de comércio entre 56 setores de 43 países 3, 

além de uma proxy para o resto do mundo, para o período de 2000 a 2014. A amostra se restringe, então, a 

esta periodicidade e número de países.  

 Segue a descrição dos cálculos 4para obtenção dos dados: 

 Insumos importados por país i no tempo t para Produção:(MI𝑖𝑡) 
MI𝑖𝑡 = ∑ insumos importados 𝑠𝑖𝑡

56
𝑠=1  

 Insumos de média-alta e alta tecnologia importados pelo país 𝑖 no tempo 𝑡 5 (MHTI𝑖𝑡): 
MHTI𝑖𝑡 = ∑ insumos importados 𝑠𝑖𝑡

7
𝑠=1  

 Insumos importados contidos nas exportações do país 𝑖 no tempo 𝑡 ( MIX𝑖𝑡):𝑃𝑎𝑟𝑡_𝐶𝐺𝑉𝑏𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑  

 MIX𝑖𝑡 =  
∑ insumos importados𝑠𝑖𝑡 
56
𝑠=1

∑  56
𝑠=1 PIB 𝑠𝑖𝑡

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡
56
𝑠=1   

 Insumos domésticos de média-alta e alta tecnologia (ou alta tecnologia) 6 produzidos pelo país 𝑖 
no tempo 𝑡: 
HTDI𝑖𝑡  = ∑ insumos domésticos de alta tecnologia𝑠𝑖𝑡

7
𝑠=1  

 Insumos domésticos de média-alta e alta tecnologia (ou alta tecnologia)  exportados pelo país 𝑖 
no tempo 𝑡:  

HTDIX𝑖𝑡  = ∑ insumos domésticos exportdos de alta tecnologia𝑠𝑖𝑡
7
𝑠=1  

Onde s representa setores da base de dados WIOD (2016), i representa países e t o período de tempo. 

Para PTF e capital humano, foram consideradas medidas disponibilizadas na Penn World Table 9.0. Todas 

as medidas de insumos estão a preços constantes de 2011 e todos os dados foram transformados usando a 

função logarítmica. 

 

 

 

1.5. RESULTADOS 

 

Testes foram realizados para verificar a estacionariedade da série. Os resultados estão na Tabela A1 

em anexo. O teste de Levin, Lin e Chu e o teste de Breitung assumem um processo de raiz unitária comum, 

enquanto os demais têm como hipótese nula a presença de uma única raiz unitária. Nos cinco testes de raiz 

unitária, em apenas um deles - o teste de Levin, Lin e Chu -, a hipótese nula de raiz unitária foi rejeitada. 

Para a série insumos importados contidos nas exportações (MIX), o teste Breitung também indicou 

estacionariedade. Já para o ln do capital humano, todos os testes indicaram presença de raiz unitária. 

                                                 
3 Os setores são classificados de acordo com a Revisão 4 da Classificação Padrão Internacional da Indústria (ISIC Rev. 4). Em 

relação aos países, na atualização de 2016, a base contempla 28 países da União Europeia e outras 15 grandes economias 

mundiais. Esses países respondem por mais de 85% do PIB mundial. Para consulta dos 56 setores e dos países, ver WIOD (2016). 
4O cálculo das medidas MI e MIX seguem, respectivamente, os indicadores I2P e I2E apresentados por Piermartini e Rubínová 

(2014), mas com aplicação a um conjunto de dados agregados. Os autores construíram quatro medidas de participação nas cadeias 

produtivas globais. 
5Insumos de média-alta e alta tecnologia e insumos de alta tecnologia são usados de forma intercambiável neste artigo. 
6Na classificação ISIC, Rev. 4, existem sete setores classificados como de média-alta e alta intensidade tecnológica: produtos 

químicos, produtos farmacêuticos básicos e preparações farmacêuticas; computador, produtos eletrônicos e ópticos; equipamento 

elétrico; máquinas e equipamentos; veículos automóveis, reboques e semi-reboques; outros equipamentos de transporte. 
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Como as séries não são estacionárias, testamos uma relação de longo prazo entre conjuntos de 

variáveis. Usamos o teste de cointegração de Pedroni 7, pois permite a heterogeneidade dos interceptos e 

coeficientes entre as unidades, uma preocupação relevante em amostras com uma diversidade nas unidades 

cross-sections, no presente estudo com uma diversidade em termos de tamanho e níveis de desenvolvimento 

dos países. Os testes foram realizados para quatro diferentes conjuntos de variáveis que são considerados 

nas especificações (Tabela 1). Para os quatro grupos de variáveis, a maioria dos testes de Pedroni rejeitou 

a hipótese nula de não cointegração ao nível de significância de 5%. Portanto, para capturar as 

interdependências dinâmicas, são estimados modelos PVECM. 

Tabela 1. Testes de cointegração em painel de Pedroni com diferentes medidas de participação nas CGV 

Especificação Panel (Within-groups) Group (Between-groups) 

Test Statistic   p-value Test Statistic   p-value 

Especificação 1.  V -1,842 0,967 Rho 6,085 1,000 

MI, H, HTDI, PTF Rho 3,629 1,000 PP -16,110 0,000 

  PP -8,778 0,000 ADF -11,320 0,000 

  ADF -9,078 0,000       

Especificação 2.  V -2,170 0,985 Rho 6,332 1,000 

MHTI, H, HTDI, PTF  Rho 4,507 1,000 PP -15,473 0,000 

  PP -4,767 0,000 ADF -10,712 0,000 

  ADF -5,728 0,000       

Especificação 3.  V -2,169 0,985 Rho 6,522 1,000 

MIX, H, HTDI, PTF Rho 3,937 1,000 PP -13,030 0,000 

 PP -7,490 0,000 ADF -10,197 0,000 

  ADF -8,712 0,000       

Especificação 4. V -0,638 0,738 Rho 6,073 1,000 

MI, H, PTF, HTDIX  Rho 3,682 1,000 PP -12,871 0,000 

  PP -6,480 0,000 ADF -10,815 0,000 

  ADF -7,736 0,000       

Fonte: Elaboração própria. H0: nenhum vetor de cointegração. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo 

natural. 

 

Após confirmar a presença de cointegração em cada uma das quatro especificações, os testes de 

Johansen foram realizados para detectar o número de vetores de cointegração. Nesse sentido, Johansen e 

Juselius (1990) apresentaram os testes de traço e do máximo autovalor. No caso de divergência entre os 

resultados, o teste do traço é mais poderoso. Os testes do traço e de máximo autovalor indicaram a existência 

de um vetor de cointegração para as especificações 1, 2 e 4, e dois vetores de cointegração para a 

especificação 3 (ver Tabela A2 nos anexos). 

Na análise empírica, utilizamos as especificações da Tabela 2. Elas relacionam diferentes medidas 

de insumos importados e PTF e a produção nacional de insumos, seguindo o modelo teórico apresentado 

anteriormente. Como temos três medidas de insumos importados (MI, MHTI, MIX) e duas medidas de 

insumos produzidos internamente (HTDI, HTDIX), teríamos seis especificações. Por uma questão de 

espaço, analisamos apenas as quatro especificações da Tabela 2. 

                                                 
7Ver Pedroni (1999). Todos os testes incluem interceptos e tendências individuais. O critério de Akaike (AIC) determinou a 

escolha das defasagens das equações de cointegração dos testes. 
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Tabela 2. Especificações – Todas as variáveis são transformadas em logaritmo natural 

Especificações Variáveis Cointegração Metodologia 

Especificação 1 MI, H, HTDI, PTF Sim PVECM 

Especificação 2 MHTI, H, HTDI, PTF Sim PVECM 

Especificação 3 MIX, H, HTDI, PTF Sim PVECM 

Especificação 4 MI, H, HTDIX, PTF  Sim PVECM 
Fonte: Elaboração própria. Notas: TFP: Produtividade Total dos Fatores; MI: Insumos Importados; MHTI: Insumos importados 

de alta tecnologia; MIX: Insumos importados contidos nas exportações; HTDI: Insumos domésticos de alta tecnologia; HTDIX: 

Exportação de insumos domésticos de alta tecnologia; H: Medida de capital humano. 

 

 Dado o número de especificações estimadas e a complexidade dos resultados do PVECM 8, as 

funções impulso-resposta cumulativas e a decomposição da variância são utilizadas na análise empírica. 

Essas ferramentas são centrais para analisar as interdependências entre as variáveis. Nas estimativas, foi 

incluída uma dummy para o período pós-2008 como controle dos efeitos da crise econômica de 2008. A 

seleção da ordem de defasagem das especificações foi escolhida com base nos Critérios de Informação de 

Akaike (AIC), Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ) e nos resultados dos testes de autocorrelação (esses 

testes são apresentados nas Tabelas B1 e B2 nos anexos). Escolhemos o número de defasagens apontado 

pelos critérios que não está associado à existência de autocorrelação dos resíduos aos níveis de significância 

de 5% ou 1%. Dessa forma, todos os modelos foram estimados com três defasagens. A estabilidade dos 

modelos foi verificada por meio da análise das raízes inversas do polinômio característico autorregressivo 

(Figura B1 nos Anexos). 

A Figura 2 mostra os resultados da resposta cumulativa da PTF a choques em diferentes categorias 

de insumos importados.  

 

Figura 2. FIR: resposta cumulativa da PTF a choques em diferentes medidas de insumos importados 

 

 

 

Fonte: Obtido de Eviews 8. Notas: TFP: Produtividade Total dos Fatores; MI: Insumos importados; MHTI: Insumos importados 

de alta tecnologia; MIX: Insumos importados contidos nas exportações. Todas as variáveis são transformadas em forma de 

logaritmo natural. 

Para as diferentes especificações, o choque transmitido por diferentes medidas de insumos 

importados está associado ao aumento da PTF. O efeito positivo permanece em níveis mais elevados ao 

longo do tempo quando considerados os choques no MHTI e MIX, com os insumos importados de alta 

                                                 
8 Embora não apresentados, os resultados de todos os PVECM estão disponíveis com os autores mediante solicitação. 
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tecnologia (MHTI) tendo maiores efeitos na PTF. O efeito dos choques nos insumos importados (MI), 

embora positivo, diminui acentuadamente após o quinto período. 

Encontramos impactos positivos de choques em diferentes categorias de insumos importados sobre 

a produção de insumos domésticos de alta tecnologia (Figura 3). Observamos também que os efeitos 

acumulados são mais significativos para choques em insumos importados de alta tecnologia. Além disso, 

os resultados da especificação 4 indicam que os insumos exportados de alta tecnologia reagem 

positivamente a choques nos insumos importados. 

 

Figura 3. FIR: Resposta cumulativa da produção (Especificações PVECM 1, 2 e 3) e exportação 

(Especificação PVECM 4) de insumos domésticos de alta tecnologia a choques em diferentes medidas de 

insumos importados 

 

 

  
Fonte: Obtido de Eviews 8. Notas: HTDI: Insumos domésticos de alta tecnologia; HTDIX: Exportação de insumos domésticos 

de alta tecnologia; MI: Insumos importados; MHTI: Insumos importados de alta tecnologia; MIX: Insumos importados contidos 

nas exportações. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural. 

 

Essa evidência associada aos efeitos positivos de diferentes categorias de insumos importados sobre 

a produtividade (Figura 2) indica que os ganhos de produtividade com insumos importados podem estar 

associados a uma expansão de insumos de alta tecnologia produzidos domesticamente, contribuindo para a 

exportação de bens intermediários mais sofisticados (efeitos colaterais). 

 A Figura 4 mostra a resposta cumulativa da produção (HTDI) e exportação (HTDIX) de insumos 

domésticos de alta tecnologia a choques na PTF. Nas especificações 1, 2 e 3, os resultados sugerem que 

choques na PTF aumentam a produção doméstica de insumos de alta tecnologia, com efeitos positivos nas 

exportações de bens intermediários de alta tecnologia (PVECM 4). 

Essa evidência aponta para a importância da PTF para a participação nas CGV. O aumento da 

produção de insumos intensivos em tecnologia quando ocorrem choques de produtividade implica em maior 

variedade de bens intermediários domésticos, criando condições para um possível aumento da participação 

forward nas CGV. 

 

 

 

 

PVECM.1 PVECM.2 PVECM.3 PVECM.4 



 

31 

 

Figura 4. FIR: Resposta cumulativa da produção (PVECM 1, 2 e 3) e exportação (PVECM 4) de insumos 

domésticos de alta tecnologia a choques na PTF 

 

  

 
Fonte: Obtido no Eviews 8.  

Notas: HTDI: Insumos domésticos de alta tecnologia; HTDIX: Insumos domésticos de alta tecnologia exportados.  

Todas as variáveis são transformadas para a forma de logaritmo natural. 

 

A Tabela 3 traz os resultados da decomposição da variância da PTF em relação às categorias de 

insumos importados em cada um dos diferentes PVECM estimados. Os efeitos iniciais sobre a variância da 

PTF são mais relevantes a partir de variações nos insumos importados de alta tecnologia, de acordo com os 

resultados do PVECM 2. A contribuição explicativa de cada medida de importação de insumo sobre a PTF 

reduz ao longo do tempo, mas permanece sendo mais expressiva, ao longo de todo o período analisado, 

quando as variações nas importações de insumos de média-alta e alta tecnologia. 

Dessa forma, há possíveis indícios de que o posicionamento dos países nas CGV é relevante, 

podendo definir diferenças na forma em que países conseguem se apropriar de ganhos de produtividade. A 

atuação em atividades que, geralmente, envolvem importações de bens e serviços mais intensivos em 

tecnologia, portanto em P&D e conhecimento, e que, geralmente, estão mais ao fim da cadeia podem 

contribuir para maiores ganhos de produtividade.  

Benkovskis et al. (2017) apontam que os participantes de cadeias produtivas internacionais que 

fornecem insumos intensivos em conhecimento, como componentes principais ou serviços de pesquisa e 

desenvolvimento, criam maior valor agregado do que aqueles que fornecem bens ou serviços genéricos, 

como serviços de montagem. Esses participantes têm mais poder de barganha e desfrutam de maiores 

margens de lucro. Tais aspectos sugerem que os exportadores de bens ou serviços intermediários intensivos 

em conhecimento obtêm ganhos expressivos de produtividade. Nossos resultados indicam que os países 

que recebem esses insumos de alta tecnologia também têm grandes benefícios por meio dos ganhos da PTF. 

 

 

 

 

 

 

 

PVECM 1 PVECM 2 PVECM 3 PVECM 4 
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Tabela 3. Decomposição da variância da PTF em relação às diferentes medidas de insumos importados 

Período PVECM. 1: PTF PVECM. 2: PTF PVECM. 3: PTF PVECM. 4: PTF 

explicado por MI explicado por MHTI explicado por MIX explicado por  MI 

1 16,974 20,869 13,026 17,238 

2 8,144 12,277 6,099 8,195 

3 6,155 9,478 4,638 6,233 

4 5,467 8,560 4,244 5,559 

5 5,079 8,035 3,990 5,167 

6 4,859 7,697 3,823 4,934 

7 4,730 7,503 3,729 4,795 

8 4,636 7,369 3,665 4,697 

9 4,574 7,279 3,616 4,627 

10 4,532 7,217 3,579 4,576 

Fonte: Elaboração própria. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural. 

Notas: MI: Insumos importados; MHTI: Insumos importados de alta tecnologia; MIX: Insumos importados contidos nas 

exportações. 

 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da decomposição da variância da produção e exportação de 

insumos de alta tecnologia em relação a diferentes medidas de insumos importados. Os resultados das 

especificações de 1 a 3 indicam que a variância de insumos de alta tecnologia produzidos internamente é 

explicada por diferentes medidas de insumos importados, especialmente por insumos importados de alta 

tecnologia (PVECM 2). No primeiro período, as importações de insumos de alta tecnologia explicaram 

cerca de 37% da variância dos insumos domésticos de alta tecnologia, chegando a 22,13% no último 

período. Os resultados da Tabela 4 indicam que os insumos importados respondem por uma parcela 

significativa da variância dos insumos exportados de alta tecnologia, explicando 44,04% de sua variância 

no primeiro período (PVECM 4). 

 

Tabela 4. Decomposição da variância da produção (PVECM 1, 2 e 3) e dos insumos domésticos de alta 

tecnologia exportados (PVECM 4) em relação às medidas dos insumos importados 

Período PVECM. 1: HTDI PVECM. 2: HTDI PVECM. 3: HTDI PVECM. 4: HTDIX 

explicado por MI explicado por MHTI explicado por MIX Explicado por MI 

1 27,169 37,680 17,229 44,038 

2 19,703 34,350 11,516 31,979 

3 14,618 29,158 8,268 24,330 

4 12,512 27,210 6,937 19,935 

5 11,255 26,175 6,025 17,331 

6 10,037 24,870 5,167 15,176 

7 9,215 23,925 4,586 13,626 

8 8,663 23,282 4,165 12,531 

9 8,187 22,671 3,796 11,641 

10 7,790 22,133 3,486 10,914 

Fonte: Elaboração própria. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural. 

Nota: HTDI: Insumos domésticos de alta tecnologia; MI: Insumos importados; MHTI: Insumos importados de alta tecnologia; 

MIX: Insumos importados contidos nas exportações. 

 

A Tabela 5 traz os resultados da decomposição da variância da produção e exportação de insumos 

de alta tecnologia em relação às variações da PTF. As variações da PTF são relevantes a partir do segundo 
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período. No PVECM 1, a PTF explica cerca de 3% a 4% da variação da produção de insumos domésticos 

de alta tecnologia entre o segundo e o décimo período. Enquanto pelo PVECM 4, nota-se que a PTF explica 

de 2% a 3,5% da variação das exportações de insumos de alta tecnologia. 

 

Tabela 5. Decomposição da variância da produção (PVECM 1, 2 e 3) e exportação (PVECM 4) de insumos 

domésticos de alta tecnologia em relação à PTF 

Período PVECM. 1:  HTDI PVECM. 2: HTDI PVECM. 3: HTDI PVECM. 4: HTDIX 

explicado pela PTF explicado pela PTF explicado pela PTF explicado pela PTF 

1 0,000 0,000 0,000 0,080 

2 3,091 2,111 2,781 3,330 

3 3,982 2,539 3,381 3,496 

4 3,832 2,235 3,088 2,842 

5 3,900 2,117 3,063 2,586 

6 3,895 1,989 3,015 2,438 

7 3,655 1,763 2,782 2,201 

8 3,382 1,557 2,539 1,987 

9 3,134 1,389 2,330 1,813 

10 2,896 1,246 2,136 1,657 

Fonte: Elaboração própria. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural. 

Notas: HTDI: Insumos domésticos de alta tecnologia; HTDIX: Exportação de insumos domésticos de alta tecnologia. 

 

Por fim, analisamos algumas relações de causalidade por meio do teste desenvolvido por 

Dumitrescu e Hurlin (2012), que se baseia em estimativas individuais dos testes de Causalidade de Granger, 

assumindo diferenças nos parâmetros entre os países (Tabela 6). Os resultados indicam causalidade 

simultânea entre a PTF e as medidas de insumos importados MI e MHTI. Além disso, a PTF causa, no 

sentido de Granger, a produção interna e as exportações de bens intermediários intensivos em tecnologia e 

vice-versa. 

Os resultados também mostram que os insumos importados intensivos em tecnologia precedem a 

produção nacional de bens intermediários de maior intensidade tecnológica. Não foi encontrada causalidade 

na direção oposta, evidência que também está em linha com a relação capturada no modelo teórico. 

 

Tabela 6. Teste de Causalidade Granger de Dumitrescu-Hurlin (2012) para Lags = 2 

H0: does not homogeneously cause W-Statistic Z-Statistic Prob. 

MI → PTF 4,797 3,704 0,000*** 

PTF → MI 4,184 2,638 0,008*** 

MHTI → PTF 5,190 4,387 0,000*** 

PTF → MHTI 3,934 2,203 0,028** 

MHTI → HTDI 6,726 7,059 0,000*** 

HTDI → MHTI 3,164 0,865 0,387 

PTF → HTDI 5,442 4,826 0,000*** 

HTDI → PTF 4,339 2,909 0,004*** 

PTF → HTDIX 4,473 3,140 0,002*** 

HTDIX → PTF 5,507 4,938 0,000*** 

                              Fonte: Elaboração própria. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural. 

                              **, *** representa rejeição de H0 em níveis de significância de 5% e 1%, respectivamente. 
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Os resultados empíricos encontrados neste estudo estão alinhados a algumas evidências existentes 

na literatura no sentido de investigar a relação dinâmica entre a participação nas CGV e produtividade. 

Embora numa abordagem diferente, com foco microeconômico e utilização de metodologias de análise de 

impacto, Baldwin e Yan (2016) e Del Prete et al. (2017), analisando firmas, também revelaram a existência 

de uma causalidade simultânea num processo de ciclo virtuoso entre a participação nas CGV e 

produtividade. Adicionalmente, assim como Piermartini e Rubínová (2014) foi possível perceber alguns 

indícios de que o comércio no contexto das CGV pode gerar ganhos de spillovers e que os ganhos podem 

estar associados ao tipo de participação nas cadeias globais.  

 

 

 

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O avanço das Cadeias Globais de Valor (CGV) implicou no aumento dos fluxos de comércio 

mundiais, sobretudo de insumos, sendo também uma via potencialmente forte de difusão de conhecimento, 

tecnologia, ideias e know-how. Sob a abordagem de crescimento endógeno e comércio internacional, esses 

fluxos representam um canal para ganhos mais robustos de produtividade e para o crescimento. Por outro 

lado, estudos apontam que atividades intangíveis intensivas em P&D e capital humano e uma maior 

produtividade são elementos importantes para uma melhor inserção nesse sistema de produção 

mundialmente fragmentado. 

 A proposta deste estudo foi investigar qual o impacto das CGV sobre a produtividade e como a 

produtividade afeta a inserção nas CGV. A hipótese é que uma integração estratégica na CGV pode levar 

a um processo de ganhos cumulativos. O acesso a uma maior diversidade de insumos estrangeiros pode ser 

uma fonte impulsionadora de ganhos tecnológicos e spillovers de conhecimento, criando condições para 

uma maior participação nas CGV, associada a uma melhora de posicionamento nessas cadeias. De modo 

geral, as evidências empíricas do presente trabalho sugerem simultaneidade entre PTF e participação em 

CGV, aspectos ainda não adequadamente investigados na literatura macroeconômica empírica. Nesse 

sentido o trabalho contribui com a literatura, trazendo uma abordagem empírica inédita, inovando também 

na metodologia utilizada nos estudos sobre CGV.  

 Os resultados dos modelos PVEC indicaram que choques em diferentes categorias de insumos 

importados foram transmitidos positivamente para a PTF, produção e exportação de insumos de alta 

tecnologia, sugerindo que o acesso a insumos estrangeiros gera efeitos de spillovers para os países, pois 

facilita a diversificação de insumos domésticos. Por outro lado, a PTF é relevante para a participação nas 

CGV, pois gera efeitos cumulativos positivos na produção nacional e na exportação de insumos de alta 

tecnologia, o que implica na possibilidade de diversificação dos insumos domésticos ofertados na cadeia 
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global de comércio. Portanto, os resultados empíricos indicam que uma integração estratégica nas CGV 

pode gerar um processo endógeno de ganhos cumulativos, o que estimula o crescimento econômico no 

longo prazo.  

Este estudo fornece elementos para compreender a dinâmica descrita na abordagem teórica 

associada à integração no sistema produtivo internacionalmente fragmentado, aspecto relevante para 

identificar e elaborar estratégias de participação neste novo quadro produtivo e comercial global. Para 

futuras agendas de pesquisa, é fundamental investigar os diferenciais de ganhos de produtividade setoriais 

e entre as economias decorrentes da participação nas CGV.  
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ANEXO A 

 

Tabela A1. Testes de raiz unitária para dados em painel 

Fonte: Elaboração própria com base em resultados obtidos no Eviews 8 

Notas: (*) Todos os testes incluem interceptos (efeitos fixos) e tendências individuais.  

As defasagens para os testes foram selecionadas de acordo com o critério de informação Akaike (AIC) 

(**) Probabilidades para os testes de Fisher são calculados usando uma distribuição assintótica Qui-quadrada. Todos os demais testes assumem 

normalidade assintótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Método (*) Estatística  P-value Resultado Conclusão  

TFP Levin, Lin & Chu t** -5.443 0.000 Série  estationacionária I(1) 

Breitung t-stat 0.542 0.706 Série  não estationacionária 

Im, Pesaran and Shin W-stat  0.616 0.731 Série  não estationacionária 

ADF - Fisher Chi-square 79.370 0.680 Série  não estationacionária 

PP - Fisher Chi-square 76.634 0.755 Série  não estationacionária 

H Levin, Lin & Chu t** -1.281 0.100 Série  não estationacionária I(1) 

Breitung t-stat 0.155 0.562 Série  não estationacionária 

Im, Pesaran and Shin W-stat  6.130 1.000 Série  não estationacionária 

ADF - Fisher Chi-square 40.528 1.000 Série  não estationacionária 

PP - Fisher Chi-square 22.704 1.000 Série  não estationacionária 

MI Levin, Lin & Chu t** -2.521 0.006 Série  estationacionária I(1) 

Breitung t-stat -0.541 0.294 Série  não estationacionária 

Im, Pesaran and Shin W-stat  4.382 1.000 Série  não estationacionária 

ADF - Fisher Chi-square 38.299 1.000 Série  não estationacionária 

PP - Fisher Chi-square 44.995 1.000 Série  não estationacionária 

MHTI Levin, Lin & Chu t** -3.244 0.001 Série  estationacionária I(1) 

Breitung t-stat 7.388 1.000 Série  não estationacionária 

Im, Pesaran and Shin W-stat  1.848 0.968 Série  não estationacionária 

ADF - Fisher Chi-square 67.917 0.925 Série  não estationacionária 

PP - Fisher Chi-square 66.611 0.940 Série  não estationacionária 

MIX Levin, Lin & Chu t** -5.092 0.000 Série  estationacionária I(1) 

Breitung t-stat -2.809 0.003 Série  estationacionária 

Im, Pesaran and Shin W-stat  1.673 0.953 Série  não estationacionária 

ADF - Fisher Chi-square 60.427 0.984 Série  não estationacionária 

PP - Fisher Chi-square 67.530 0.930 Série  não estationacionária 

HTDI Levin, Lin & Chu t** -2.614 0.005 Série  estationacionária I(1) 

Breitung t-stat 2.006 0.978 Série  não estationacionária 

Im, Pesaran and Shin W-stat  3.870 1.000 Série  não estationacionária 

ADF - Fisher Chi-square 39.868 1.000 Série  não estationacionária 

PP - Fisher Chi-square 27.017 1.000 Série  não estationacionária 

HTDIX Levin, Lin & Chu t** -3.806 0.000 Série  estationacionária I(1) 

Breitung t-stat   0.073 0.529 Série  não estationacionária 

Im, Pesaran and Shin W-stat  2.943 0.998 Série  não estationacionária 

ADF - Fisher Chi-square 52.107 0.999 Série  não estationacionária 

PP - Fisher Chi-square 44.645 1.000 Série  não estationacionária 
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Tabela A2. Teste de Cointegração de Johansen 

Especificações H0 Teste do Traço  H0 Teste do Máximo Auto Valor 

Statistic  p-value Statistic  p-value 

Especificação 1    r = 0 * 154,207 0,000    r = 0 * 132,597 0,000 

r ≤ 1 21,610 0,321 r = 1 13,718 0,389 

r ≤ 2 7,891 0,477 r = 2 5,917 0,624 

r ≤ 3 1,975 0,160 r = 3 1,975 0,160 

Especificação 2    r = 0 * 165,523 0,000    r = 0 * 143,893 0,000 

r ≤ 1 21,630 0,320 r = 1 14,111 0,356 

r ≤ 2 7,520 0,518 r = 2 6,080 0,603 

r ≤ 3 1,440 0,230 r = 3 1,440 0,230 

Especificação 3    r = 0 * 183,718 0,000   r = 0 * 144,479 0,000 

  r ≤ 1* 39,238 0,003  r = 1* 24,969 0,014 

r ≤ 2 14,269 0,076 r = 2 12,263 0,101 

r ≤ 3 2,006 0,157 r = 3 2,006 0,157 

Especificação 4    r = 0 * 149,151 0,000    r = 0 * 129,033 0,000 

r ≤ 1 20,119 0,415 r = 1 13,532 0,405 

r ≤ 2 6,587 0,626 r = 2 6,447 0,557 

r ≤ 3 0,140 0,708 r = 3 0,140 0,708 

             Fonte: Elaboração própria com base em resultados obtidos no Eviews 8. 
             Notas: ** p-valores de MacKinnon-Haug-Michelis (1999). Nível de significância de 5%. 

 
                

 

 

 

  

 

 
Fonte: Obtido do Eviews 8. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural 

 

 

 

 

Figura A1. Insumos Importados, PTF e Produção de 

Insumos Domésticos de Alta tecnologia  
  

 

Figura A2. Insumos Importados, PTF e Exportações 

de Insumos Domésticos de Alta Tecnologia  
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ANEXO B 

 

 Figura B1. Estabilidade dos modelos 

PVECM 1, 2, 3 e 4 

 
Fonte: Obtido do Eviews 8. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural 

 

 

Tabela B1. Critérios de Seleção da Ordem de Defasagens dos Modelos PVAR 

PVAR 1: MI, H, HTDI, TFP 

Critérios 0 1 2 3 4 

AIC 0,913 -16,058 -17,842 -17,943* -17,898 

SC 0,963 -15,811 -17,398* -17,302 -17,060 

HQ 0,933 -15,959 -17,664 -17,686* -17,563 

PVAR 2: MHTI, H, HTDI, TFP 

AIC 1,246 -15,787 -17,503 -17,582* -17,540 

SC 1,296 -15,541 -17,059* -16,942 -16,703 

HQ 1,266 -15,688 -17,325 -17,326* -17,205 

PVAR 3: MIX, H, HTDI, TFP 

AIC 1,600 -15,335 -17,121 -17,289* -17,262 

SC 1,649 -15,088 -16,677* -16,649 -16,424 

HQ 1,619 -15,236 -16,943 -17,033* -16,927 

PVAR 4: MI, H, TFP, HTDIX 

AIC 0,552 -15,948 -17,708 -17,830* -17,782 

SC 0,601 -15,702 -17,265* -17,189 -16,944 

HQ 0,572 -15,850 -17,531 -17,574* -17,447 

               Fonte: Obtido do Eviews 8. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural 

    *indica a ordem de defasagem selecionada pelo critério. 

     AIC: critério de informação de Akaike  

     SC: critério de informação de Schwarz  

 

Tabela B2. Teste de Autocorrelação Serial dos Resíduos - LM 

Lags 
PVEC. 1 PVEC. 2 PVEC. 3 PVEC. 4 

LM-Stat Prob LM-Stat Prob LM-Stat Prob LM-Stat Prob 

1 125,812 0,000 60,346 0,000 108,113 0,000 142,013 0,000 

2 63,339 0,000 65,951 0,000 59,266 0,000 75,344 0,000 

3 10,823 0,820 10,423 0,844 12,361 0,719 12,196 0,730 

4 17,227 0,371 16,258 0,435 15,653 0,477 24,349 0,082 

5 22,505 0,128 33,831 0,006 20,818 0,186 23,137 0,110 

6 18,802 0,279 15,584 0,482 16,265 0,435 17,067 0,381 

                    Fonte: Obtido do Eviews 8. Todas as variáveis são transformadas em forma de logaritmo natural 
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CAPÍTULO 2. A INSERÇÃO DO BRASIL NAS CGV: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

ESTRATÉGICAS 

 

 

 

RESUMO: O Brasil está inserido em atividades menos complexas nas Cadeias Globais de Valor, nesse 

sentido, é crucial investigar os potenciais ganhos de produtividade proporcionados pela participação nestas 

cadeias, em suas diferentes dimensões, bem como identificar setores-chave que incrementam esses ganhos 

a partir do avanço em cadeias mais complexas. A análise centra-se em mensurar os efeitos da participação 

nas CGV a partir do uso indicadores de participação desenvolvidos por Wang et al. (2017). Para tal 

investigação, utilizamos modelos de painéis heterogêneos dinâmicos, através de métodos que permitem 

diagnosticar efeitos de curto e longo prazo. Esse estudo inova em dois aspectos: (i) estimação dos impactos 

das CGV sobre a Produtividade Total dos Fatores (PTF), em termos agregados e setoriais, utilizando a 

desagregação dos indicadores de participação em CGV simples e CGV complexas; e (ii) uso de uma 

metodologia inédita na análise entre participação nas CGV e PTF. Os resultados mostram que, no longo 

prazo, a participação nas CGV parece gerar ganhos de produtividade qualquer que seja o indicador 

considerado. Adicionalmente, nota-se que os maiores efeitos de longo prazo ocorrem quando envolve o 

desempenho de atividade em CGV complexas. Em termos setoriais, de modo geral, foram encontrados 

impactos positivos da participação nas CGV sobre a PTF em 15 dos 31 setores que compõem a amostra.  

 

Palavras chave: CGV simples e complexas, PTF, Painéis Heterogêneos Dinâmicos. 

 

 

 

 

ABSTRACT: Brazil is involved in less complex activities in global value chains (GVC), in this sense, it 

is crucial to investigate the potential productivity gains provided by participation in these chains, in their 

different dimensions, as well as identify key sectors that increase these gains from the advance into more 

complex chains. The analysis focuses on measuring the effects of participation in GVCs using participation 

indicators developed by Wang et al. (2017). For this investigation, we used models of dynamic 

heterogeneous panels, through methods that allow the diagnosis of short and long-term effects. This study 

innovates in two aspects: (i) estimation of the impacts of GVCs on Total Factor Productivity (TFP), in 

aggregate and sectoral terms, using the disaggregation of participation indicators into simple GVCs and 

complex GVCs; and (ii) use of an unprecedented methodology in the analysis of participation in GVCs and 

PTF. The results show that, in the long term, participation in GVCs seems to generate productivity gains 

whatever the indicator considered. Additionally, it is noted that the greatest long-term effects occur when 

it involves the performance of activities in complex GVCs. In terms of sectors, in general, positive impacts 

of participation in GVCs on TFP were found in 15 of the 31 sectors that make up the sample. 

 

Keywords: Simple and complex GVC, TFP, Dynamic Heterogeneous Panels. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

 A inserção em Cadeias Globais de Valor (CGV) pode ser um caminho para o alcance de maiores 

ganhos de produtividade que, por sua vez, influencia a inserção nessas cadeias, gerando um processo 

dinâmico de crescimento no longo prazo. O relatório da Unctad (2013) destaca que, no longo prazo, as 

CGV podem criar oportunidades para a modernização da indústria através da disseminação de tecnologia 

e aumento do valor adicionado doméstico no comércio. Artigos recentes sugerem que ingressar nas CGV 

pode trazer ganhos em termos de melhora na produtividade e na geração de spillovers de tecnologia para 

os países participantes, permitindo incrementar seu crescimento econômico (Baldwin e Yan, 2014; OCDE 

OECD, WTO e UNCTAD, 2013; IMF, 2015).    

 Algumas experiências foram verificadas em países do Sul e Sudeste Asiático que se integraram, 

inicialmente, à produção mundial em setores de baixa tecnologia com intensa demanda por mão de obra 

pouco qualificada e que, a partir do upgrading nas CGV, conseguiram consolidar setores de tecnologia 

avançada (CALLEGARI; MELO & CARVALHO, 2018). No entanto, tais benefícios não são automáticos. 

Países em desenvolvimento podem permanecer aprisionados em atividades de baixo valor adicionado, o 

que parece ser o caso brasileiro. Integrar-se às CGV não é um processo automático, pois fatores como 

geografia, tamanho do mercado, qualidade institucional, qualificação da mão de obra e políticas econômicas 

influenciam a participação nas CGV. 

 Callegari, Melo & Carvalho (2018) apontam que o Brasil apresenta uma inserção singular nas CGV, 

sendo ela caracterizada por: (i) um setor industrial altamente focado no mercado interno e impulsionado 

por altos investimentos estrangeiros diretos e bens de média-alta tecnologia importados; e (ii) aumento das 

exportações de bens básicos. Segundo os autores, essa forma de participação nas CGV representa uma 

armadilha que compromete o desenvolvimento competitivo, uma vez que é incapaz de potencializar o 

dinamismo da indústria e do setor de serviços.   

 Portanto, o desafio é como se apropriar de eventuais benefícios proporcionados pela integração às 

CGV e identificar estratégias de migração para etapas mais complexas do processo produtivo organizado 

nessas cadeias. Pathikonda & Farole (2017) destacam que é importante estabelecer metas realistas para 

ampliar a participação nas CGV. Existe uma “escada” setorial que não é idêntica em todos os países e 

exigem requisitos específicos. O desafio para a formulação de políticas públicas em países como o Brasil 

está em identificar estratégias viáveis para o avanço da sua participação nestas cadeias. 

 Nesse sentido, é crucial investigar os potenciais ganhos de produtividade proporcionados pela 

participação nas CGV, bem como identificar setores-chave que poderiam incrementar esses ganhos, 

priorizando investimentos estratégicos para a integração às CGV. Assim, o objetivo do presente estudo é 

analisar os efeitos da inserção brasileira nas CGV sobre a produtividade e identificar quais os setores com 

maior potencial de elevação da produtividade decorrente dessa inserção. No caso brasileiro, existe uma 
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lacuna em estudos empíricos que investigam o impacto da participação nas CGV na PTF, sobretudo em 

relação à inserção setorial.  

 A presente análise centra-se em mensurar os efeitos da participação nas CGV a partir do uso 

indicadores de participação desenvolvidos por Wang et al. (2017) que os desagregam em cadeias simples 

e complexas. Focamos em uma análise setorial de forma a identificar setores que são chaves para o avanço 

do Brasil na participação em cadeias produtivas mundialmente segmentadas. O Brasil está inserido em 

atividades menos complexas nas CGV e a hipótese é que avançar para cadeias globais complexas pode ser 

uma via para dinamizar sua produtividade e, portanto, seu crescimento econômico no longo prazo.  

 Para tal investigação, utilizamos modelos de painéis heterogêneos dinâmicos, através de métodos 

que permitem diagnosticar efeitos de curto e longo prazo. Uma das vantagens destes métodos é que eles 

não requerem a pressuposição de que as variáveis devam ser integradas de mesma ordem para testar a 

existência de uma relação de longo prazo entre duas ou mais variáveis. Este seria o primeiro estudo que 

utiliza tal abordagem empírica para analisar os impactos das CGV na PTF, pelo menos para a economia 

brasileira, de acordo com o conhecimento dos autores. 

 Esse estudo inova, assim, em pelo menos dois aspectos: (i) estimação dos impactos das CGV sobre 

a PTF, em termos agregados e setoriais para a economia brasileira, utilizando a desagregação dos 

indicadores de participação em CGV simples e CGV complexas; e (ii) uso de uma metodologia estatística 

inédita na análise entre participação nas CGV e PTF. 

 Para tal, o artigo está dividido em mais cinco seções além dessa breve introdução e das 

considerações finais. A seção seguinte apresenta uma revisão acerca de aspectos relacionados à participação 

nas CGV, em que numa primeira subseção destaca-se como tem sido a participação brasileira nas CGV e 

na segunda subseção são apresentados os aspectos metodológicos acerca dos indicadores que permitem 

mensurar a participação nestas cadeias. Na terceira seção, apresentamos uma revisão empírica sobre a 

relação entre a participação nas CGV e a produtividade. A quarta seção descreve a metodologia e a base de 

dados e a quinta seção apresenta e discute os resultados. 

 

 

2.2. A PARTICIPAÇÃO NAS CGV 

 

2.2.1. A participação brasileira 

 

 Segundo levantamento do World Development Report 2020 (BANCO MUNDIAL, 2019), e como 

pode ser visto na Figura 1, grande parte dos países da América do Norte, Europa Ocidental e Leste Asiático 

participa de CGV complexas, produzindo bens manufaturados e serviços, além de atividades inovadoras. 
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Em contrapartida, muitos países da África, América Latina e Ásia Central ainda atuam no fornecimento de 

commodities para processamento em outros países, como é o caso do Brasil.  

 

Figura 1. Participação dos Países nas CGV 

 

 Fonte: World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains. World Bank (2019) 

 

 Callegari, Melo & Carvalho (2018) apontam que a inserção do Brasil nas CGV é caracterizada pelo 

baixo uso de insumos importados para produção de bens que são exportados (backward participation). As 

suas importações de bens tecnológicos são principalmente para o consumo interno, enquanto em países 

com elevada inserção nas CGV a jusante9, as importações são utilizadas principalmente para agregar valor 

às exportações. Considerando os critérios de participação a montante, ou seja, a participação dos insumos 

nacionais nas exportações de outros países, o desempenho do Brasil é semelhante aos demais países em 

desenvolvimento, mas com alta concentração na produção e exportação de bens básicos com baixo valor 

agregado. 

 A integração brasileira às CGV se caracteriza por uma atuação voltada para o fornecimento de 

insumos e matérias-primas para empresas localizadas em outros países adicionarem valor, atuando de forma 

modesta na exportação de produtos com maior valor adicionado. Mesmo em setores nos quais tem 

vantagens comparativas, como o agronegócio, o país tem encontrado dificuldade em migrar para estágios 

mais avançados da cadeia de valor (Sturgeon et al., 2014).   

Hollweg & Rocha (2018) mostram que o desempenho brasileiro nas CGV difere substancialmente 

entre os setores. Os autores destacam que o Brasil é mais competitivo no agronegócio (excluindo agricultura 

primária), madeira e papel, metais básicos e indústria automotiva, além de apresentar bom desempenho 

relativo no setor químico.  

                                                 
9 Os termos “a jusante” e “backward participation” são utilizados como sinônimos no presente artigo, assim como “a montante” 

e “forward participation". 
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Ainda numa análise setorial, Ferraz et al. (2015) destacam aumento substancial da participação de 

bens intermediários importados na produção de bens finais no país, sobretudo em setores intensivos em alta 

tecnologia, entre 1995 e 2011. Entretanto, eles ressaltam que o uso de bens intermediários importados na 

produção nacional ainda é baixo quando comparado a outros países e que a economia brasileira apresenta 

elevação da produção e exportação de bens intermediários intensivos em baixa tecnologia. Adicionalmente, 

o Brasil vem perdendo competitividade na produção de bens mais sofisticados como, por exemplo, 

equipamentos de transporte, produtos químicos, equipamentos elétricos e ópticos (Ferraz et al., 2015). 

 

  

2.2.2. Aspectos metodológicos 

 

 As CGV levaram ao surgimento de sistemas de produção sem fronteiras em que bens e serviços 

passaram a ser constituídos de valor adicionado em diversos países e setores. Alguns trabalhos buscam 

capturar essas relações a partir do desenvolvimento de indicadores. Em um trabalho pioneiro, Hummels et 

al. (2001) introduzem uma medida de especialização vertical calculando a parcela das importações contidas 

nas exportações no que se refere à participação a jusante (backward) nas CGV. No entanto, essa medida 

contém problemas de dupla contagem. Dessa forma, Koopman et al. (2010) propõem medidas para 

mensurar a participação nas CGV com base na participação do valor adicionado estrangeiro nas exportações 

brutas domésticas e na participação do valor adicionado doméstico nas exportações brutas estrangeiras. 

Esses dois conceitos propostos por Koopman et al. (2010) tornaram-se medidas mais conhecidas e 

utilizadas de participação a jusante (backward) e a montante (forward) em CGV. No entanto, elas ainda 

apresentam problemas de dupla contagem, especialmente nos indicadores setoriais (YANIKKAYA & 

ALTUN, 2020). 

 Para corrigir tal problema, Wang et al. (2017) propõem uma estrutura de decomposição da atividade 

de produção que é consistente com o padrão do Sistema de Contas Nacionais. Os autores apresentam duas 

maneiras de decompor as atividades de produção; uma correspondendo à perspectiva do produtor (baseado 

em forward industrial linkages) e a outra pela perspectiva do comprador (baseada em backward industrial 

linkages). A partir dessa decomposição, eles apresentam índices de participação em CGV com melhores 

propriedades em relação às medidas existentes na literatura. Eles decompõem o valor adicionado de cada 

relação entre setor ou país em termos de seu destino, conforme representado na equação (1): 

 

𝑉𝑎′ = �̂�𝐵𝑌 = �̂�𝐿𝑌𝐷⏟  
(1)𝑉_𝐷

+ �̂�𝐿𝑌𝐹⏟  
(2)𝑉_𝑅𝑇

+ �̂�𝐿𝐴𝐹𝐿𝑌𝐷⏟      
(3𝑎)𝑉_𝐺𝑉𝐶_𝑆

+ �̂�𝐿𝐴𝐹(𝐵𝑌 − 𝐿𝑌𝐷)⏟          
(3𝑏)𝑉_𝐺𝑉𝐶_𝐶

                              (1) 

 



 

46 

 

O primeiro termo da equação (1), 𝑉_𝐷, representa o valor adicionado produzido domesticamente 

sem envolver o comércio internacional. O segundo termo, 𝑉_𝑅𝑇, é a soma do valor adicionado de um país 

ou setor usado em todos os setores à jusante, estando relacionado ao comércio tradicional, ou seja, os 

produtos são feitos em um determinado país e cruzam a fronteira nacional apenas uma vez para consumo. 

 O termo (3a) indica a medida de atividade em CGV simples. Considerando dois países (A e B), 

𝑉_𝐺𝑉𝐶_𝑆 é o valor adicionado doméstico incorporado nas exportações de bens intermediários de um setor 

do país A utilizadas pelo país B na produção doméstica para consumo interno. As exportações cruzam 

fronteiras para produção apenas uma vez. Dessa forma, não há exportações indiretas via países terceiros ou 

reexportações / reimportações do valor adicionado dos países de origem. Essa atividade é considerada como 

“em CGV simples”.  Como exemplo, podemos considerar as exportações brasileiras (país A) de aço para a 

China (país B), que é então usado para fabricação de casas em solo chinês. 

O termo (3b) envolve valor adicionado que ultrapassa fronteiras mais de uma vez, ou seja, produção 

de bens intermediários no país A exportados para o país B que são utilizados, por sua vez, para produção 

de bens (intermediários ou finais) no país B para exportação a outros países. Essa atividade é referida como 

em “CGV complexas”. 

 Wang et al. (2017) decompõem a produção de bens finais de cada setor-país em termos da origem 

do valor adicionado, como apresentado na equação (2): 

  

𝑌′ = 𝑉𝐵�̂� = 𝑉𝐿�̂�𝐷⏟  
(1)𝑌_𝐷

+ 𝑉𝐿�̂�𝐹⏟  
(2)𝑌_𝑅𝑇

+ 𝑉𝐿𝐴𝐹𝐿�̂�𝐷⏟      
(3𝑎)𝑌_𝐺𝑉𝐶_𝑆

+ 𝑉𝐿𝐴𝐹(𝐵�̂� − 𝐿�̂�𝐷)⏟          
(3𝑏)𝑌_𝐺𝑉𝐶_𝐶

                                     (2) 

 

 O primeiro termo na equação (2), 𝑌_𝐷, representa o valor absorvido pela demanda final doméstica 

sem envolver o comércio internacional. O segundo termo, 𝑌_𝑅𝑇, representa as importações de um 

determinado país para consumo final, ou seja, ele está relacionado ao comércio tradicional. 

 O termo (3a), 𝑌_𝐺𝑉𝐶_𝑆, é o valor adicionado estrangeiro em um setor do país B que é importado 

pelo país A para ser utilizado na produção de bens e serviços consumidos domesticamente, sendo 

considerado como “atividades em CGV simples." Como exemplo, podemos considerar as exportações 

chinesas (país B) de adubos e fertilizantes para o Brasil (país A), que é então usado para a produção de soja 

consumida em solo brasileiro. Nesse exemplo hipotético, toda a cadeia produtiva de adubos e fertilizantes 

exportadas para o Brasil se encontra na China. 

  O termo (3b) na equação (2), 𝑌_𝐺𝑉𝐶_𝐶, corresponde a produtos exportados pelo país B para a 

produção de bens finais no país A para uso doméstico ou exportação. Seria o caso das exportações de soja 

do Brasil (país A) para a China com adubos e fertilizantes provenientes da própria China (país B) ou de 

outros países (país C, por exemplo) utilizados na produção da soja brasileira. Nesse caso, todos os países 

envolvidos teriam esse setor inserido em CGV complexa. 
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 A decomposição descrita acima está sintetizada nas Figuras 1a e 1b, em que decomposição do PIB 

por indústria com base em forward linkages está ilustrada pela Figura 1a; e a decomposição da produção 

de bens finais com base em ligações backward linkages está representada na Figura 1b. 

 

 

Fonte: Wang et al. (2017) 

 

 A decomposição apresentada pelos autores contempla, assim, as quatro maneiras a partir das quais 

é possível um país participar das redes de produção globais: 

(i) Exportando bens intermediários para o país B para produção de bens/serviços para consumo final (no 

país B), cruzando fronteiras entre países apenas uma vez; 

(ii) Exportando bens intermediários para o país B para produção que será exportada para outros países, 

cruzando fronteiras entre países mais de uma vez; 

(iii) Importando bens intermediários de outros países para produção doméstica de bens que serão 

exportados, cruzando fronteiras entre países pelo menos duas vezes; 
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(iv) Importando bens intermediários de outros países para produção doméstica de bens que serão 

consumidos internamente, cruzando fronteiras entre países apenas uma vez. 

 De acordo com Wang et al. (2017a), as medidas de inserção nas CGV denominadas VS e VS1, 

expressas como porcentagem do valor das exportações brutas, como proposto por Hummels et al. (2001), 

leva em consideração apenas os canais de participação representados por (ii) e (iii). Originalmente 

Hummels et al. (2001) denominou de índice VS a medida que compreende as importações incorporadas 

diretamente e indiretamente nas exportações de um país. A medida VS1 compreende o conteúdo doméstico 

de um determinado país presente nas exportações de países terceiros. Ao excluir os itens (i) e (iv), essas 

medidas omitem grande parte das atividades relacionados à produção fragmentada internacionalmente. 

 Outra limitação é que, ao considerarem as exportações brutas no denominador, as participações 

calculadas a partir das medidas VS1 convencionais podem ser superestimadas para setores com poucas 

exportações diretas. Por fim, as medidas convencionais não podem distinguir a participação entre atividades 

em CGV simples e atividades em CGV complexas. 

 Assim, os autores constroem e definem dois índices de participação GVC em nível setorial: 

 

 𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡_𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 =
𝑉_𝐺𝑉𝐶

𝑉𝑎′
= 

𝑉_𝐺𝑉𝐶_𝑆

𝑉𝑎′
+
𝑉_𝐺𝑉𝐶_𝐶

𝑉𝑎′
                                                                  (3) 

 𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡_𝑏𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑 =
𝑌_𝐺𝑉𝐶

𝑌′
= 

𝑌_𝐺𝑉𝐶_𝑆

𝑌′
+
𝑌_𝐺𝑉𝐶_𝐶

𝑌′
                                                                   (4) 

 

 Estas medidas diferem da medida VS convencional (como porcentagem das exportações brutas) de 

duas maneiras: (a) são baseadas em um conceito líquido; (b) são baseadas na produção e não em comércio. 

Elas incluem não apenas valor adicionado estrangeiro incorporado nas importações intermediárias, mas 

também o valor adicionado doméstico que voltou para o país de origem por meio do comércio internacional 

para consumo final doméstico. Assim, os índices apresentados pelos autores levam em consideração tanto 

ligações industriais forward quanto backward, fornecendo a participação de um país nas CGV de forma 

mais precisa. Em termos do agregado global, a soma do numerador em todos os países e setores em (3) e 

(4) são iguais entre si. 

 

 

2.3. PARTICIPAÇÃO NAS CGV E PRODUTIVIDADE: ASPECTOS EMPÍRICOS 

 

 A literatura teórica aponta que os países podem se beneficiar da participação em CGV por meio de 

vários canais, como spillovers de produtividade gerados a partir do comércio de insumos intermediários, 

learning by interacting, acesso a novos mercados e o upgrading para o posicionamento em atividades de 

maior valor adicionado (YANIKKAYA & ALTUN, 2020). 
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 Em estudos empíricos, a literatura ainda é incipiente no que se refere à análise do impacto da 

inserção de países e setores nas CGV, empregando indicadores de participação nessas cadeias, sobre o 

crescimento da produção e/ou da produtividade. Os trabalhos empíricos disponíveis são voltados, 

principalmente, para análises entre países e, geralmente, revelam impactos positivos da participação nas 

CGV no crescimento da produção e da produtividade. Em termos setoriais, os estudos são limitados 

(YANIKKAYA & ALTUN, 2020).  

Para citar alguns exemplos de estudos empíricos, Kummritz (2015) encontra impacto positivo da 

participação nas CGV sobre o valor adicionado doméstico apenas para países de médias e alta renda, para 

uma amostra de 20 indústrias de 50 países nos anos de 1995, 2000, 2005 e 2008. Kordalska et al. (2016) 

fornecem estimativas para 20 setores (sendo 13 classificados como manufatura e 7 como serviços) de 40 

países e encontram efeitos positivos da participação backward, principalmente, para indústrias de 

transformação. Constantinescu et al. (2019) analisam a relação entre a participação em CGV e 

produtividade do trabalho em uma amostra de 13 setores de 40 países ao longo de quinze anos. Eles 

concluem que a participação em CGV, particularmente, a participação backward, tem impacto positivo na 

produtividade do trabalho. 

 No entanto, como destacado por Wang et al. (2017) nenhum dos estudos existentes decompõe o 

comércio em atividades em CGV simples e complexas. A partir da metodologia desenvolvida por eles e 

descrita na seção anterior, os autores avaliam o impacto da participação em CGV, empregando seus novos 

índices de participação para atividades em CGV simples e complexas. Eles utilizam dados da base WIOD 

para 44 países e 56 indústrias para os anos de 2000 a 2014, considerando uma divisão em quatro 

subperíodos: crescimento rápido (2002 a 2008); crise financeira global (2009); recuperação pós-crise (2010 

e 2011); e desaceleração do crescimento (2012-2014). 

 Tanto para a amostra completa quanto para a subamostra do setor de manufatura, eles encontram 

uma associação positiva entre a participação nas CGV e o crescimento econômico, sendo o impacto das 

CGV complexas maior e mais significativo do que o encontrado para CGV simples. Wang et al. (2017) não 

encontram uma ligação clara entre a parcela do valor adicionado no comércio tradicional e o crescimento 

econômico, além dos resultados indicarem que a maior parte das atividades de produção puramente 

domésticas tem uma associação negativa com o crescimento econômico. Os autores dividem a amostra em 

duas subamostras conforme nível de renda dos países e encontram uma associação mais forte entre a 

participação nas CGV e o desempenho econômico em economias avançadas. 

 Yanikkaya & Altun (2020) investigam o impacto da participação em CGV no valor agregado e 

crescimento da PTF, em termos setoriais, para dois períodos: de 1995–2011; e 2005–2015. Além dos 

índices de participação tradicionais, os autores empregam índices de participação setoriais nas CGV 

baseados na demanda final da OCDE. Realizando estimações via GMM, os autores mostram que, para a 

amostra completa, os setores com maior participação nas CGV experimentaram um crescimento 
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  (5) 

consideravelmente maior do produto e da PTF, especialmente para o período 1995–2011. Nas estimativas 

feitas separadamente para manufatura e serviços, ambos os setores se beneficiaram da maior participação 

nas CGV em termos de produção e produtividade, entre 1995 e 2011. No entanto, apenas a indústria 

experimentou maior crescimento da produtividade no período 2005–2015. 

 Uma vez que os indicadores desenvolvidos por Wang et al. (2017) se mostram mais adequados em 

relação às medidas tradicionais, permitindo também a divisão em cadeias simples e complexas, a proposta 

do presente estudo é estimar os impactos desses indicadores na PTF brasileira e dos seus setores. Além 

disso, outra contribuição é investigar os efeitos de curto e longo prazo de inserção nas CGV, a partir do uso 

de modelos de painel heterogêneos dinâmicos, de forma a identificar setores-chave que proporcionariam 

maiores ganhos de produtividade.  

 

  

2.4. METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

  

2.4.1. Modelos de painel heterogêneo dinâmico  

 

 Inicialmente, suponha uma especificação simples de um modelo ARDL (𝑝, 𝑞1,…, 𝑞𝑘,) para 

determinados períodos, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇, e para as unidades de corte (setores), 𝑖 = 1, 2, … ,𝑁: 

 

𝑦𝑖𝑡 =∑𝜆𝑖𝑗𝑦𝑖,𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+∑𝜹𝑖𝑗
′ 𝑿𝑖,𝑡−𝑗 

𝑞

𝑗=0

+ 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡 

 

em que: 𝑿𝑖,𝑡 é um vetor (𝑘 × 1) de variáveis explicativas para o grupo 𝑖; 𝜇𝑖 representa os efeitos fixos; 𝜆𝑖𝑗 

são escalares para as defasagens das variáveis dependentes; e 𝜹𝑖𝑗 são vetores (𝑘 × 1) de coeficientes. Para 

simplificar a apresentação, são utilizados 𝑇 e 𝑝 iguais entre os setores e 𝑞 iguais entre os setores e 

regressores.  

Se as variáveis em (1) são, por exemplo, I (1) e cointegradas, então o termo de erro é um processo 

I (0) para todo 𝑖. Uma característica principal das variáveis cointegradas é sua capacidade de resposta a 

qualquer desvio do equilíbrio de longo prazo. Este recurso implica em um modelo de correção de erro em 

que a dinâmica de curto prazo das variáveis no sistema é influenciada pelo desvio do equilíbrio de longo 

prazo.  

Através da equação (5), os coeficientes de longo e curto prazos podem ser obtidos estimando o 

modelo na forma de correção de erros (ARDL-ECM): 
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  (6) Δ𝑦𝑖𝑡 = 𝜙𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝜽𝑖
′𝑿𝑖𝑡) + ∑ 𝜆𝑖𝑗

∗ Δ𝑦𝑖,𝑡−1
𝑝−1
𝑗=1 + ∑ 𝜹𝑖𝑗

∗′Δ𝑿𝑖,𝑡−𝑗 
𝑞−1
𝑗=0 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡 

 

em que: 𝜙𝑖 = −(1 − ∑ 𝜆𝑖𝑗)
𝑝
𝑗=1  é um termo de correção de erros para o grupo i. Espera-se que 𝜙𝑖 seja não 

nulo. Caso contrário, não haveria evidências da existência da relação de longo prazo. Esperamos que este 

parâmetro seja negativo sob a suposição de que as variáveis retornem ao equilíbrio de longo prazo. De 

particular importância é o vetor 𝜽𝑖
′ que contém parâmetros da relação de longo prazo entre as variáveis, 

sendo 

𝜽𝑖 = ∑
𝜹𝑖𝑗

(1−∑ 𝜆𝑖𝑘𝑘 )

𝑞
𝑗=0 ; 𝜆𝑖𝑗

∗ = −∑ 𝜆𝑖𝑚
𝑝
𝑚=𝑗+1 ,   𝑗 = 1, 2, … , 𝑝 − 1  

𝜹𝑖𝑗
∗ = −∑ 𝜹𝑖𝑚

𝑞
𝑚=𝑗+1 ,      𝑗 = 1, 2, … , 𝑞 − 1  

 Nos estudos que utilizam o método de painel heterogêneo dinâmico, a estimação da equação (6) 

pode ser feita sob diferentes abordagens. Em um extremo, tem-se a estimativa por efeitos fixos (FE), em 

que apenas os interceptos podem diferir entre as unidades de corte. No entanto, se os coeficientes de 

inclinação não são idênticos, a abordagem FE produz resultados viesados e inconsistentes.  

 Por outro lado, as especificações poderiam ser estimadas separadamente para cada unidade de corte. 

Nesse caso, uma média aritmética simples dos coeficientes poderia ser calculada. Este é o estimador Mean 

Group (MG) proposto por Pesaran e Smith (1995). No método Mean Group estimator proposto por Pesaran 

e Smith (1995), os interceptos, os coeficientes de curto e longo prazo, além da variância do erro podem 

diferir entre as unidades da amostra. Pesaran e Smith (1995) mostram que o método MG produz estimativas 

consistentes da média dos coeficientes de longo prazo. No entanto, se os coeficientes forem homogêneos, 

essas estimativas serão ineficientes.  

 Uma vez que (6) é não linear nos parâmetros, Pesaran, Shin e Smith (1999) desenvolveram um 

método de máxima verossimilhança para estimar seus parâmetros, apresentando um método intermediário 

denominado Pooled Mean-Group (PMG). Segundo os autores, os estimadores para os parâmetros de longo 

prazo e de correção de erros, estimados por máxima verossimilhança, são chamados de estimadores PMG. 

Esse método permite que os coeficientes, interceptos e a variância do erro variem entre as unidades de corte 

no curto prazo, como o estimador MG, mas impõe a restrição de que seus coeficientes sejam idênticos, no 

longo prazo. No método PMG, as relações de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis tendem a ser 

semelhantes entre as unidades de corte. Particularmente no caso de análises setoriais, a aplicação deste 

método é viável, visto que setores de uma mesma economia estão sujeitos às mesmas políticas cambiais, 

movimentos inflacionários e ciclos econômicos. 

 Além disso, esse método não requer que as variáveis sejam integradas de mesma ordem para testar 

a existência de uma relação de longo prazo, ou seja, que elas sejam cointegradas. (Pesaran et al., 2001). 

Assim, o modelo é aplicável mesmo que as variáveis sejam apenas I(0) (estacionários), apenas I(1) (não-

estacionárias) ou uma combinação de ambas. 
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 A proposta é, então, estimar equações utilizando as medidas de participação nas CGV, conforme 

Wang, et al. (2017), como variáveis explicativas da PTF setorial do Brasil. Assim, estimamos diferentes 

especificações considerando o indicador geral de participação nas CGV apresentado anteriormente, bem 

como suas desagregações em atividades em cadeias simples e complexas, conforme apresentado nas 

equações abaixo: 

 

Modelo 1: 𝑙𝑛𝑃𝑇𝐹𝑖𝑡 = ln(𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡𝑖𝑡)                                                                                     (7) 

Modelo 2: 𝑙𝑛𝑃𝑇𝐹𝑖𝑡 = ln(𝐺𝑉𝐶_𝑆𝑖𝑡)                                                                                     (8) 

Modelo 3: 𝑙𝑛𝑃𝑇𝐹𝑖𝑡 = ln(𝐺𝑉𝐶_𝐶𝑖𝑡)                                                                                     (9) 

 Em que 𝑖 = 1,… .31 representa setores da economia brasileira10 e 𝑡 = 2000,…2014 e cada indicador 

de participação nas CGV em cada uma das três equações acima é a soma da participação backward e da 

participação forward apresentadas por Wang, et al. (2017) 

 A partir da metodologia apresentada e do uso dos indicadores desagregados é possível identificar 

os efeitos de curto e longo prazo da participação em CGV, apontando quais setores contribuem mais para 

ganhos de produtividade no Brasil, conforme tipo de cadeia global em que ele se insere.  

 

 

2.4.2. Fonte dos dados 

 

 Para as estimações econométricas foram utilizados os dados de indicadores de participação setorial 

nas CGV propostos por Wang, Wei, Yu e Zhu (2017) disponibilizados no Sistema UIBE Global Value 

Chain Indicators, um banco de dados para pesquisa acadêmica construída pela equipe de pesquisa para 

Cadeias Globais de Valor da Universidade de Economia e Negócios Internacionais (UIBE). Essa base 

fornece dados da decomposição do valor adicionado e da produção de bens finais para países e setores, bem 

como de comércio bruto em nível setorial bilateral. A partir destas decomposições foram gerados os 

indicadores de participação nas CGV conforme Wang, et al. (2017). 

 Para o cálculo da PTF, empregamos dados da Socio Economic Accounts/World Input-Output 

Database - WIOD SEA (2013 e 2016)11. Essa base contém dados de estoques de capital e variáveis de 

emprego, estando disponível em duas versões, 2013 e 2016.  

                                                 
10 Os setores da base WIOD nas versões 2013 e 2016 estão apresentados no Quadro A2 dos Anexos. 
11 Ver Quadro A1 dos Anexos para consulta das variáveis disponibilizadas nas bases WIOD SEA (2013) e WIOD SEA (2016) 
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 Diante da ausência na disponibilidade de dados setoriais já calculados para a produtividade, a PTF 

setorial brasileira foi calculada conforme equação abaixo12, sendo os dados mensurados em valores 

monetários deflacionados pelo IPCA de 2014.  

 

                                                𝑃𝑇𝐹𝑖𝑡 = 
𝑉𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡

(𝐾𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡

𝐶𝐴𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡
𝑉𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡 )∗(𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡

𝐿𝐴𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡
𝑉𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡 )

                                               (10)                                                                                                       

 

Em que 𝑖 = 1,...,31 setores, t = 2000,...,2014 

 VA real: valor adicionado bruto a preços de 2014 

 CAP real: compensação do capital a preços de 2014 

 LAB real: compensação total do trabalho a preços de 2014 

 K: estoque de capital real 

 EMP: número de pessoas engajadas (pessoas ocupadas), mensurado em milhares 

 

 

2.5. RESULTADOS  

 

2.5.1. Testes de raiz unitária e de cointegração em painel 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos testes de raiz unitária para dados em painel. Para as séries 

correspondentes aos indicadores de participação nas CGV (𝑙𝑛𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡), participação em cadeias complexas 

(𝑙𝑛𝐺𝑉𝐶_𝐶) e participação em cadeias simples (𝑙𝑛𝐺𝑉𝐶_𝑆), os resultados de todos os testes indicam que as 

séries são estacionárias. Já a série ln(PTF) se mostrou não estacionária, conforme resultados da maioria dos 

testes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 As variáveis estão representadas conforme notação da base WIOD SEA (2016). Ver Quadro A1.  
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Tabela 1. Testes de Raiz Unitária 

Variáveis Método  Estatística Prob Estacionariedade 

ln(PTF) 

Levin, Lin e Chu*  -3.130 0.001*** Estacionária 

Breitung t-stat 0.616 0.731 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -1.047 0.148 Não estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   71.743 0.186 Não estacionária 

PP - Fisher Chi-square  98.744 0.002*** Estacionária 

ln(𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡) 

Levin, Lin e Chu*  -4.484 0.000*** Estacionária 

Breitung t-stat -2.593 0.005*** Estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -1.666 0.048** Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   81.260 0.051* Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  140.014 0.000*** Estacionária 

ln(𝐺𝑉𝐶_𝑆) 

Levin, Lin e Chu* -4.895 0.000*** Estacionária 

Breitung t-stat -1.599 0.055*  Estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -1.334 0.091* Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   78.210 0.080* Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  122.571 0.000*** Estacionária 

ln(𝐺𝑉𝐶_𝐶) 

Levin, Lin e Chu* -4.746 0.000*** Estacionária 

Breitung t-stat -4.964 0.000*** Estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -2.859 0.002*** Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   94.568 0.005*** Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  171.106 0.000*** Estacionária 

Fonte: Elaboração própria com base em resultados obtidos no Eviews 8 

Notas: Todos os testes incluem interceptos (efeitos fixos) e tendências individuais.  

(*) Probabilidades para os testes de Fisher são calculados usando uma distribuição assintótica Qui-quadrada. Todos os demais 

testes assumem normalidade assintótica 

(***), (**), (*) rejeita hipótese nula a um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Uma vez que há resultados distintos acerca da estacionariedade das séries, logo sobre a ordem de 

integração, parte-se para a investigação da existência de relação de longo prazo entre as variáveis. A Tabela 

2 apresenta os resultados dos testes de cointegração em painel de Pedroni.13 São investigadas combinações 

das variáveis conforme especificações das equações (7), (8) e (9).  

 

Tabela 2. Testes de Cointegração de Pedroni 

Variáveis 
Within-dimension Between-dimension 

Estatística  p-valor Estatística  p-valor 

ln(PTF) - ln(𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡) 

V -1.066 0.857 rho 2.998 0.999 

Rho 0.156 0.562 PP -3.563 0.000*** 

PP -4.779 0.000*** ADF -3.871 0.000*** 

ADF -5.440 0.000***       

ln(PTF) - ln(𝐺𝑉𝐶_𝑆) 

V -0.963 0.832 rho 2.813 0.998 

Rho 0.052 0.521 PP -3.174 0.001*** 

PP -4.916 0.000*** ADF -2.945 0.002*** 

ADF -5.343 0.000***       

ln(PTF) - ln(𝐺𝑉𝐶_𝐶) 

V -1.475 0.930 rho 3.249 0.999 

Rho 0.425 0.665 PP -2.436 0.007*** 

PP -4.368 0.000*** ADF -1.378 0.084** 

ADF -2.724 0.003***       
Fonte: Elaboração própria com base em resultados obtidos no Eviews 8. 

*, *** rejeita hipótese nula de ausência de cointegração a um nível de significância de 10% e 1%, respectivamente. 

                                                 
13 Para uma explicação detalhada das especificações e valores críticos do teste, cf. Pedroni (1999). 
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Na maioria dos casos, a hipótese nula de ausência de cointegração pode ser rejeitada a 1%. Desta 

forma, os testes indicam a existência de uma relação de equilíbrio de longo prazo entre os diferentes 

indicadores de participação nas CGV e a PTF.  

 Uma vez verificadas as condições de diferenças na ordem de integração das variáveis e existência 

de cointegração, além da heterogeneidade da amostra que contém setores diversos, nota-se que é viável a 

aplicação dos métodos FE, MG e PMG.  

 

 

2.5.2. Relação entre PTF e CGV: Estimações via modelos de painel heterogêneo dinâmico 

 

 A Tabela 3 evidencia os efeitos de curto e longo prazo da participação nas CGV sobre a PTF, 

considerando o painel com as variáveis agregadas. Para o controle dos efeitos da crise de 2008 e a retração 

do comércio mundial, incluímos uma dummy para o período pós-crise. Os resultados foram estimados pelos 

métodos MG e PMG. Utilizamos o teste de Hausman para verificar a restrição de igualdade entre os 

coeficientes no longo prazo, sendo que com o método MG, tal restrição não é imposta. Se as relações de 

longo prazo são heterogêneas, as estimativas via PMG são inconsistentes, enquanto se não podemos rejeitar 

a igualdade, o PMG é mais eficiente. Em todas as comparações, conforme Tabela 4, o método PMG é mais 

eficiente, uma vez que não se rejeita a hipótese nula do teste de Hausman de igualdade dos coeficientes no 

longo prazo. As especificações também foram estimadas via método FE, sendo o teste de Hausman 

utilizado para averiguar se ele é mais adequado em relação ao MG. Os resultados do teste (Tabela 4) 

apontaram o FE mais adequado em relação ao MG. 

Os resultados encontrados mostram impactos de curto prazo que são estatisticamente significativos 

apenas pelo método PMG, sendo observado efeitos positivos dos indicadores em cadeias simples e 

complexas. Porém, quando considerado o indicador de participação geral, o efeito foi negativo. No longo 

prazo, a participação nas CGV parece gerar ganhos de produtividade qualquer que seja o indicador 

considerado pelo método PMG. Adicionalmente, nota-se que os maiores efeitos de longo prazo ocorrem 

quando a inserção produtiva acontece via CGV complexas, conforme resultados da equação 3 estimada por 

PMG. Esse resultado está em conformidade com o encontrado por Wang et al. (2017) sobre a inserção nas 

CGV e seus efeitos no desempenho econômico.  

 Em termos de magnitude dos efeitos, nota-se pelo método PMG que, no longo prazo, um aumento 

de 1% na participação nas CGV contribui para aumentar a PTF em 0,28%, enquanto o impacto da 

participação em CGV simples foi de aumento de 0,34% e a participação em CGV complexas eleva em 

0,44% a PTF.  
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Tabela 3. Resultados dos Modelos de Painel Heterogêneo Dinâmico 

Coeficientes de curto prazo 
Equação 1 Equação 2 Equação 3 

PMG MG FE PMG MG FE PMG MG FE 

 ln(𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡) 
-0.414*** 2.688 -0.131 

- - - - - - 
(0.019) (3.319) (0.125) 

ln(𝐺𝑉𝐶_𝑆) - - - 
0.494*** 84.254 -0.032 

- - - 
(0.021) (84.701) (0.129) 

ln(𝐺𝑉𝐶_𝐶) - - - - - - 
0.260*** 0.225 -0.165* 

(0.032) (1.281) (0.098) 

Coeficientes de Longo Prazo 

ln(𝐺𝑉𝐶𝑃𝑡) 
0.281* 0.425*** 0.098 

- - - - - - 
(0.170) (0.164) (0.092) 

ln(𝐺𝑉𝐶_𝑆) - - - 
0.344*** 0.152 0.024 

- - - 
(0.116) (0.122) (0.097) 

ln(𝐺𝑉𝐶_𝐶) - - - - - - 
0.444*** 0.351*** 0.123* 

(0.097) (0.095) (0.073) 

dummy_crise 
0.206*** 0.206*** 0.102*** 0.179*** 0.179*** 0.104*** 0.221*** 0.221*** 0.105*** 

(0.042) (0.042) (0.024) (0.032) (0.032) (0.022) (0.046) (0.046) (0.027) 

Constante 
0.136 0.136 0.187 0.759** 0.759** 0.349** 0.710*** 0.710*** 0.303*** 

(0.417) (0.417) (0.196) (0.294) (0.294) (0.147) (0.247) (0.247) (0.093) 

Correção de Erro 
0.347*** 0.347*** 0.752*** 0.387*** 0.387*** 0.759*** 0.358*** 0.358*** 0.744** 

(0.063) (0.063) (0.043) (0.063) (0.063) (0.044) (0.066) (0.066) (0.038) 

Número de Observações 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

Fonte: elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata 11 

Nota: Para as realizações dessas estimativas foi utilizado o comando xtpmg do Stata. 

 

 

Tabela 4. Teste de Hausman (P-valor) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata 11. 

 

Os coeficientes positivos e significativos da dummy indicam que, no período pós-crise, houve 

aumento da participação nas CGV, com maiores impactos sobre a participação nas CGV complexas. Em 

relação ao termo de correção de erros14, todas as especificações indicam a existência de uma relação de 

cointegração.  

 Complementando a análise, estimamos as elasticidades de longo prazo da participação nas CGV 

para cada setor da economia brasileira que compõe a amostra. Uma vez que o método PMG se mostrou 

                                                 
14 Esses termos permitem analisar a estabilidade da relação de longo prazo e a velocidade do ajustamento dos desvios de curto 

prazo. 

 

Equação 1 
PMG-MG 0.350 PMG 

MG-DFE 0.958 DFE 

Equação 2 
PMG-MG 0.323 PMG 

MG-DFE 0.948 DFE 

Equação 3 
PMG-MG 0.978 PMG 

MG-DFE 0.986 DFE 
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mais eficiente que o MG nos resultados com dados agregados e, além disso, se mostra adequado para 

estudos setoriais, as estimações por setor foram realizadas por este método. Os resultados reportados na 

Tabela 5 indicam efeitos diversos, o que pode estar relacionado ao diferente desempenho dos setores 

brasileiros nas CGV, como destacado por Hollweg & Rocha (2018).  

 De modo geral, foram encontrados impactos positivos da participação nas CGV sobre a PTF em 15 

dos 31 setores que compõem a amostra. Para todos eles, as elasticidades foram positivas quando 

considerada a participação em CGV complexas e a maioria com magnitudes bem próximas ou superiores a 

1%. 

Os setores que mostram maiores ganhos de produtividade no longo prazo decorrentes da inserção 

nas CGV complexas são de: Alimentos, bebidas e tabaco (1,7%); transporte aquático (1,39%), transporte 

aéreo (1,39%) e por terra (1,28%); vendas, manutenção e reparo de veículos motorizados e motocicletas, 

venda de combustíveis no varejo (1,26%); além da indústria de borracha e plástico (1,2%). Na maioria dos 

setores, um total de 20, um aumento da participação brasileira em atividades complexas nas CGV contribui 

para o aumento da PTF no longo prazo. 

Alguns setores se destacam por apresentarem efeitos positivos tanto pelas medidas de inserção em 

CGV geral quanto complexas, sendo eles os seguintes: Alimentos, bebidas e tabaco; transporte aquático e 

por terra; vendas, manutenção e reparo de veículos motorizados e motocicletas, venda de combustíveis no 

varejo; indústria de borracha e plástico; indústria de equipamentos de transporte; outras atividades de 

suporte e auxiliares das atividades de transporte, atividades de agências de viagem; administração pública 

e defesa e seguridade social compulsória; comércio varejista, exceto de veículos automotores e 

motocicletas, reparação de artigos domésticos; comércio atacadista e comércio por comissão, exceto de 

veículos automotores e motocicletas; segmento educacional; indústria extrativa de outros minerais não 

metálicos; além do fornecimento de eletricidade, gás e água. Outros segmentos apresentam efeitos 

positivos de acordo com ambas as medidas de inserção nas CGV, mas com efeitos menores. 

Os resultados sobre a produtividade decorrentes da inserção nas CGV dos segmentos citados 

anteriormente mostram que não existe uma relação clara entre complexidade e sofisticação tecnológica das 

atividades e apropriação de spillovers decorrentes da inserção nas CGV, pois vários setores que apresentam 

as maiores elasticidades são de baixa complexidade e sofisticação tecnológica. Talvez o próprio processo 

de especialização produtiva brasileira gere esse tipo de relação, o que seria importante ser explorado em 

estudos futuros. A Tabela A1 nos Anexos mostra a participação setorial no valor adicionado da economia 

brasileira, de modo a averiguar se os setores com as maiores elasticidades sobre a PTF são aqueles que 

possuem as maiores proporções no valor agregado da economia brasileira. Os setores de mineração; 

alimentos, bebidas e tabaco; vendas, manutenção e reparo de veículos motorizados e motocicletas, venda 

de combustíveis no varejo; transporte terrestre são alguns exemplos de segmentos que se mostraram 

estratégicos para a inserção nas CGV e que possuem uma participação próxima ou acima de 2% no valor 
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agregado total da economia. Porém, nota-se redução da participação no valor adicionado total entre 2000 e 

2014 na maioria desses setores, com exceção de mineração.   

A participação em CGV simples mostrou não ter efeito sobre a PTF no longo prazo e, no caso em 

que houve significância estatística, os coeficientes tiveram sinal negativo. Esses resultados indicam uma 

reduzida apropriação de spillovers de conhecimento e de tecnologia, dado que atividades em cadeias 

simples podem estar associadas mais ao fornecimento de bens básicos, com pouco uso de insumos mais 

sofisticados. Portanto, os resultados mostram que a inserção em CGV simples não é uma estratégia 

interessante para estimular a produtividade da economia brasileira.  

Para alguns setores que Hollweg & Rocha (2018) e Ferraz et al. (2015) apontam que o Brasil tem 

maior competitividade, também encontramos indícios de que suas participações nas CGV complexas têm 

efeitos positivos sobre a PTF.  São eles: Mineração; borracha e plásticos; outros minerais não metálicos; 

máquinas e Nec; e equipamento de transporte. Estes setores também podem ser estratégicos para o Brasil 

avançar sua participação nas CGV, de forma a conseguir se apropriar de maiores ganhos de produtividade 

no longo prazo. Por fim, observa-se, assim como destacado por Ferraz et al. (2015), que o Brasil não tem 

competitividade nas CGV em setores mais sofisticados como produtos químicos, equipamentos elétricos e 

ópticos. Adicionalmente, nota-se, conforme a Tabela A1 nos Anexos, que esses setores vêm perdendo 

participação no valor agregado da economia. 
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Tabela 5. Elasticidades setoriais da participação nas CGV: Coeficientes de longo prazo (PMG) 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata 11 
*, **, *** representa Significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente 

Nota: Para as realizações dessas estimativas foi utilizado o comando xtpmg do Stata. 

 

O segmento de serviços de intermediação financeira, que apresenta relação positiva entre inserção 

na CGV geral e complexa, possui elasticidade inferior em relação a vários outros setores que são menos 

sofisticados e complexos. Portanto, parece que não basta que um segmento seja mais complexo e sofisticado 

Erro Correction 0.918*** Erro Correction 0.925*** Erro Correction 0.892***

 ln(part CGV) -0.415  ln(part CGV simples) -1.842*  ln(part CGV complexas) 0.315

Erro Correction 0.814*** Erro Correction 0.850*** Erro Correction 0.777***

 ln(part CGV) 0.213  ln(part CGV simples) -0.495  ln(part CGV complexas) 0.484**

Erro Correction 0.952*** Erro Correction 0.943*** Erro Correction 1.009***

 ln(part CGV) 0.974**  ln(part CGV simples) -0.520  ln(part CGV complexas) 1.750***

Erro Correction 0.808*** Erro Correction 0.627*** Erro Correction 0.768***

 ln(part CGV) 1.409  ln(part CGV simples) 0.674  ln(part CGV complexas) 0.403

Erro Correction 0.565*** Erro Correction 0.527*** Erro Correction 0.628***

 ln(part CGV) -1.315  ln(part CGV simples) -2.187**  ln(part CGV complexas) -0.023

Erro Correction -0.077 Erro Correction -0.053 Erro Correction -0.143

 ln(part CGV) -0.588  ln(part CGV simples) -0.318  ln(part CGV complexas) -0.784

Erro Correction 0.290 Erro Correction 0.250 Erro Correction 0.297

 ln(part CGV) 0.598  ln(part CGV simples) 0.557  ln(part CGV complexas) 0.288

Erro Correction 0.524** Erro Correction 0.576** Erro Correction 0.545***

 ln(part CGV) 0.908*  ln(part CGV simples) 0.033  ln(part CGV complexas) 1.203***

Erro Correction 0.961*** Erro Correction 0.910*** Erro Correction 1.005***

 ln(part CGV) 0.881**  ln(part CGV simples) -0.077  ln(part CGV complexas) 0.797**

Erro Correction 0.562** Erro Correction 0.568** Erro Correction 0.550**

 ln(part CGV) -0.012  ln(part CGV simples) -0.678  ln(part CGV complexas) 0.188

Erro Correction 0.294 Erro Correction 0.275 Erro Correction 0.195

 ln(part CGV) 0.093  ln(part CGV simples) -0.094  ln(part CGV complexas) 0.044

Erro Correction 1.067*** Erro Correction 1.147*** Erro Correction 1.014***

 ln(part CGV) -0.078  ln(part CGV simples) -1.522***  ln(part CGV complexas) 0.706*

Erro Correction 0.782*** Erro Correction 0.779*** Erro Correction 0.839***

 ln(part CGV) 1.435***  ln(part CGV simples) 0.315  ln(part CGV complexas) 0.925*

Erro Correction 0.874*** Erro Correction 0.680*** Erro Correction 0.787***

 ln(part CGV) 0.054  ln(part CGV simples) 0.374  ln(part CGV complexas) 0.145

Erro Correction 0.585*** Erro Correction 0.574*** Erro Correction 0.606***

 ln(part CGV) 0.618*  ln(part CGV simples) -0.049  ln(part CGV complexas) 0.702*

Erro Correction 1.035*** Erro Correction 0.994*** Erro Correction 0.962***

 ln(part CGV) -0.725  ln(part CGV simples) -1.937**  ln(part CGV complexas) 0.414

Erro Correction 0.784*** Erro Correction 0.808*** Erro Correction 0.714***

 ln(part CGV) 1.079**  ln(part CGV simples) 0.080  ln(part CGV complexas) 1.258***

Erro Correction 0.614*** Erro Correction 0.636*** Erro Correction 0.614***

 ln(part CGV) 0.838***  ln(part CGV simples) 0.044  ln(part CGV complexas) 0.977***

Erro Correction 0.357 Erro Correction 0.357 Erro Correction 0.410*

 ln(part CGV) 1.034**  ln(part CGV simples) 0.641  ln(part CGV complexas) 0.943***

Erro Correction 0.743*** Erro Correction 0.759*** Erro Correction 0.748***

 ln(part CGV) 1.101***  ln(part CGV simples) 0.063  ln(part CGV complexas) 1.280***

Erro Correction 0.671*** Erro Correction 0.974*** Erro Correction 0.797***

 ln(part CGV) 2.722**  ln(part CGV simples) -1.681  ln(part CGV complexas) 1.388***

Erro Correction 0.937*** Erro Correction 1.046*** Erro Correction 0.735***

 ln(part CGV) -0.046  ln(part CGV simples) -2.676*  ln(part CGV complexas) 1.385*

Erro Correction 0.710*** Erro Correction 0.678*** Erro Correction 0.784***

 ln(part CGV) 0.936***  ln(part CGV simples) 0.180  ln(part CGV complexas) 1.036***

Erro Correction 0.977*** Erro Correction 0.979*** Erro Correction 0.963***

 ln(part CGV) 0.510  ln(part CGV simples) -0.700  ln(part CGV complexas) 0.889**

Erro Correction 0.503** Erro Correction 0.513** Erro Correction 0.494**

 ln(part CGV) 0.309*  ln(part CGV simples) -0.324  ln(part CGV complexas) 0.517**

Erro Correction 0.155 Erro Correction 0.142 Erro Correction 0.216

 ln(part CGV) 0.241**  ln(part CGV simples) 0.067  ln(part CGV complexas) 0.317*

Erro Correction 1.010*** Erro Correction 0.905*** Erro Correction 0.965***

 ln(part CGV) -0.072  ln(part CGV simples) -1.129  ln(part CGV complexas) 0.609**

Erro Correction 0.613*** Erro Correction 0.609*** Erro Correction 0.714***

 ln(part CGV) 1.052**  ln(part CGV simples) 0.338  ln(part CGV complexas) 1.007***

Erro Correction 1.011*** Erro Correction 0.991*** Erro Correction 1.078***

 ln(part CGV) 0.821***  ln(part CGV simples) -0.329  ln(part CGV complexas) 0.994***

Erro Correction 0.072 Erro Correction 0.074 Erro Correction 0.093

 ln(part CGV) 0.530  ln(part CGV simples) 0.183  ln(part CGV complexas) 0.799

Erro Correction 0.340 Erro Correction 0.369 Erro Correction 0.348

 ln(part CGV) -0.435  ln(part CGV simples) -0.855***  ln(part CGV complexas) -0.230

Public Admin and Defence; Compulsory 

Social Security

Education

Health and Social Work

Other Community, Social and Personal 

Services

Air Transport

Other Supporting and Auxiliary Transport 

Activities; Activities of Travel Agencies

Hotels and Restaurants

Financial Intermediation

Real Estate Activities

Renting of M&Eq and Other Business 

Activities

Construction

Sale, Maintenance and Repair of Motor 

Vehicles and Motorcycles; Retail Sale of Fuel

Wholesale Trade and Commission Trade, 

Except of Motor Vehicles and Motorcycles

Retail Trade, Except of Motor Vehicles and 

Motorcycles; Repair of Household Goods

Inland Transport

Water Transport

Basic Metals and Fabricated Metal

Electrical and Optical Equipment

Machinery, Nec

Transport Equipment

Manufacturing, Nec; Recycling

Electricity, Gas and Water Supply

Other Non-Metallic Mineral

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing

Mining and Quarrying

Food, Beverages and Tobacco

Textiles and Textile Products

Wood and Products of Wood and Cork

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing

Chemicals and Chemical Products

Rubber and Plastics
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tecnologicamente para que o país possa obter ganhos através da inserção nas CGV. Os nossos resultados 

em associação com aqueles apresentados por Hollweg & Rocha (2018) e Ferraz et al. (2015) sugerem que 

é preciso que haja competitividade dos setores. Uma agenda de pesquisa relevante para que possamos 

entender melhor os ganhos de produtividade decorrentes da inserção setorial nas CGV são estudos que 

consideram as características setoriais que permitem a apropriação desses ganhos que vão além da 

complexidade e sofisticação tecnológica como, por exemplo, o grau de competitividade do segmento em 

relação aos mesmos segmentos de outros países. 

Embora as especificações estimadas sejam simples e não tenha sido testada a robustez dos resultados 

devido à limitação de dados setoriais, o presente estudo ajuda a entender quais os setores poderiam 

proporcionar maiores ganhos de produtividade no longo prazo através de uma maior inserção nas CGV. 

Ademais, investigamos os ganhos associados ao tipo de cadeia em que os setores estão inseridos, de forma 

que é possível identificar para quais setores seria viável uma expansão para cadeias mais complexas.  Essas 

questões se mostram de grande relevância para a alocação de investimentos que priorizem estratégias 

eficientes para o Brasil melhorar sua atuação nas redes de comércio mundiais.    

 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho centrou-se em mensurar os efeitos da participação nas CGV a partir do uso 

indicadores de participação desenvolvidos por Wang et al. (2017) que os desagregam em cadeias simples 

e complexas. O estudo buscou identificar os setores que podem ser chave para o avanço do Brasil na 

participação em cadeias produtivas mundialmente segmentadas, aspecto de grande relevância em termos 

de identificar estratégias para o crescimento brasileiro e diante do atual cenário em que o Brasil vem 

apresentado uma atuação modesta nas CGV. Para tal investigação, foram utilizados modelos de painéis 

heterogêneos dinâmicos, através de métodos que permitem diagnosticar efeitos de curto e longo prazo. Esse 

estudo trouxe uma nova abordagem no tema sobre CGV, produtividade e crescimento, avançando na 

literatura empírica em termos da metodologia empregada, indicadores de participação nas CGV utilizados 

e aplicação setorial para a economia brasileira. 

 Os resultados encontrados evidenciaram impactos de curto prazo apenas pelo método PMG, sendo 

observado efeitos positivos dos indicadores em cadeias simples e complexas. Porém, quando considerado 

o indicador de participação geral, o efeito foi negativo. No longo prazo, a participação nas CGV parece 

gerar ganhos de produtividade qualquer que seja o indicador considerado. Adicionalmente, nota-se que os 

maiores efeitos de longo prazo ocorrem quando envolve o desempenho de atividade em CGV complexas.  

Em termos setoriais, de modo geral, foram encontrados impactos positivos da participação nas CGV 

sobre a PTF em 15 dos 31 setores que compõem a amostra. Para todos eles, as elasticidades também foram 
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positivas quando considerada a participação em CGV complexas e, a maioria, com magnitudes bem 

próximas ou superiores a 1%. Por outro lado, a participação em CGV simples mostrou não ter efeito sobre 

a PTF no longo prazo e, no caso em que houve significância estatística, os coeficientes tiveram sinal 

negativo, mostrando que a estratégia de inserção via CGV simples não parece ser interessante como forma 

de elevar a produtividade setorial no Brasil.  

Alguns resultados apontam que não basta que um segmento seja mais complexo e sofisticado 

tecnologicamente para a obtenção de ganhos através da inserção setorial brasileira nas CGV. Os nossos 

resultados que focam na inserção setorial nas CGV em associação com resultados de competitividade 

setorial de Hollweg & Rocha (2018) e Ferraz et al. (2015) sugerem que, para que se possa obter ganhos 

decorrentes da inserção setorial nas CGV, é preciso que os setores sejam competitivos. Uma agenda de 

pesquisa relevante para um melhor entendimento dos ganhos de produtividade decorrentes da inserção 

setorial nas CGV são estudos que focam em características setoriais que permitem a apropriação desses 

ganhos que vão além da complexidade e sofisticação tecnológica como, por exemplo, o grau de 

competitividade do segmento em relação aos mesmos segmentos de outros países. 
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ANEXOS 

Quadro A1. Variáveis na WIOD Socio-economic Accounts (SEA) 

Output Millions of national currency 

GO Gross output by industry at current basic prices 

II Intermediate inputs at current purchasers' prices 

VA Gross value added at current basic prices 

Labour Input Employment units 

EMP Number of persons engaged (thousands) 

EMPE Number of employees (thousands) 

H_EMPE Total hours worked by employees (millions) 

Compensation Millions of national currency 

COMP Compensation of employees  

LAB Total labour compensation 

CAP Capital compensation 

Capital Input Millions of national currency 

K Nominal capital stock 

Indices 2010=100 

GO_PI Price levels of gross output 

II_PI Price levels of intermediate inputs 

VA_PI Price levels of gross value added 

GO_QI Gross output, volume índices 

II_QI Intermediate inputs, volume índices 

VA_QI Gross value added, volume indices 

Additional variables Version 2013 

LABHS High-skilled labour compensation  (share in total labour compensation) 

LABMS Medium-skilled labour compensation  (share in total labour compensation) 

LABLS Low-skilled labour compensation  (share in total labour compensation) 

H_HS Hours worked by high-skilled persons engaged (share in total hours) 

H_MS Hours worked by medium-skilled persons engaged (share in total hours) 

H_LS Hours worked by low-skilled persons engaged (share in total hours) 
                       Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WIOD Socio-economic Accounts (SEA). 
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Quadro A2. Mapeamento dos setores WIOD versões 2013 e 2016 
ISIC 

rev4 
Descrição dos setores - Versão WIOD 2016  

ISIC 

rev3 
Descrição dos setores - Versão WIOD 2013 

A01 
Crop and animal production, hunting and related 

service activities 
AtB Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 

A02 Forestry and logging AtB Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 

A03 Fishing and aquaculture AtB Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 

B Mining and quarrying C Mining and Quarrying 

C10-C12 
Manufacture of food products, beverages and tobacco 

products 
15t16 Food, Beverages and Tobacco 

C13-C15 
Manufacture of textiles, wearing apparel and leather 

products 
17t18 Textiles and Textile Products 

    19 Leather, Leather and Footwear 

C16 

Manufacture of wood and of products of wood and 

cork, except furniture; manufacture of articles of straw 

and plaiting materials 

20 Wood and Products of Wood and Cork 

C17 Manufacture of paper and paper products 21t22 Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 

C18 Printing and reproduction of recorded media 21t22 Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 

C19 Manufacture of coke and refined petroleum products  23 Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 

C20 Manufacture of chemicals and chemical products  24 Chemicals and Chemical Products 

C21 
Manufacture of basic pharmaceutical products and 

pharmaceutical preparations 
24 Chemicals and Chemical Products 

C22 Manufacture of rubber and plastic products 25 Rubber and Plastics 

C23 Manufacture of other non-metallic mineral products 26 Other Non-Metallic Mineral 

C24 Manufacture of basic metals 27t28 Basic Metals and Fabricated Metal 

C25 
Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment 
27t28 Basic Metals and Fabricated Metal 

C26 
Manufacture of computer, electronic and optical 

products 
30t33 Electrical and Optical Equipment 

C27 Manufacture of electrical equipment 27t28 Basic Metals and Fabricated Metal 

C28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 29 Machinery, Nec 

C29 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers 
34t35 Transport Equipment 

C30 Manufacture of other transport equipment 34t35 Transport Equipment 

C31_C32 Manufacture of furniture; other manufacturing 36t37 Manufacturing, Nec; Recycling 

C33 Repair and installation of machinery and equipment 71t74 
Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

D35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply E Electricity, Gas and Water Supply 

E36 Water collection, treatment and supply E Electricity, Gas and Water Supply 

E37-E39 

Sewerage; waste collection, treatment and disposal 

activities; materials recovery; remediation activities 

and other waste management services  

E Electricity, Gas and Water Supply 

F Construction F Construction 

G45 
Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 
50 

Sale, Maintenance and Repair of Motor 

Vehicles and Motorcycles; Retail Sale of Fuel 

G46 
Wholesale trade, except of motor vehicles and 

motorcycles 
51 

Wholesale Trade and Commission Trade, 

Except of Motor Vehicles and Motorcycles 

G47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 52 
Retail Trade, Except of Motor Vehicles and 

Motorcycles; Repair of Household Goods 

H49 Land transport and transport via pipelines 60 Inland Transport 

H50 Water transport 61 Water Transport 

H51 Air transport 62 Air Transport 

continua... 
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H52 Warehousing and support activities for transportation 63 
Other Supporting and Auxiliary Transport 

Activities; Activities of Travel Agencies 

H53 Postal and courier activities 64 Post and Telecommunications 

I Accommodation and food service activities H Hotels and Restaurants 

J58 Publishing activities 21t22   

J59_J60 

Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music publishing 

activities; programming and broadcasting activities 

21t22   

J61 Telecommunications 64 Post and Telecommunications 

J62_J63 
Computer programming, consultancy and related 

activities; information service activities 
71t74 

Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

K64 
Financial service activities, except insurance and 

pension funding 
J Financial Intermediation 

K65 
Insurance, reinsurance and pension funding, except 

compulsory social security 
J Financial Intermediation 

K66 
Activities auxiliary to financial services and insurance 

activities 
J Financial Intermediation 

L68 Real estate activities 70 Real Estate Activities 

M69_M70 
Legal and accounting activities; activities of head 

offices; management consultancy activities 
71t74 

Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

M71 
Architectural and engineering activities; technical 

testing and analysis 
71t74 

Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

M72 Scientific research and development 71t74 
Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

M73 Advertising and market research 71t74 
Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

M74_M75 
Other professional, scientific and technical activities; 

veterinary activities 
71t74 

Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

N Administrative and support service activities 71t74 
Renting of M&Eq and Other Business 

Activities 

O84 
Public administration and defence; compulsory social 

security 
L 

Public Admin and Defence; Compulsory 

Social Security 

P85 Education M Education 

Q Human health and social work activities N Health and Social Work 

R_S Other service activities O 
Other Community, Social and Personal 

Services 

T 

Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-producing 

activities of households for own use 

P Private Households with Employed Persons 

U Activities of extraterritorial organizations and bodies     

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WIOD 2013 e WIOD 2016. 
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Setores Ano VA/ VA total (%) ano VA/ VA total (%) ano VA/ VA total (%) ano VA/ VA total (%) 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 2000 5.20 2005 5.35 2010 4.88 2014 5.25 

Mining and Quarrying 2000 2.58 2005 4.15 2010 3.35 2014 3.79 

Food, Beverages and Tobacco 2000 2.40 2005 2.83 2010 2.40 2014 2.27 

Textiles and Textile Products 2000 2.00 2005 1.53 2010 1.33 2014 1.09 

Wood and Products of Wood and Cork 2000 0.41 2005 0.37 2010 0.26 2014 0.21 

Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 2000 1.02 2005 0.78 2010 0.70 2014 0.56 

Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 2000 -0.31 2005 -0.34 2010 0.50 2014 -0.59 

Chemicals and Chemical Products 2000 2.35 2005 1.83 2010 1.69 2014 1.38 

Rubber and Plastics 2000 0.56 2005 0.69 2010 0.65 2014 0.54 

Other Non-Metallic Mineral 2000 0.70 2005 0.66 2010 0.68 2014 0.61 

Basic Metals and Fabricated Metal 2000 1.96 2005 2.55 2010 2.08 2014 1.83 

Electrical and Optical Equipment 2000 0.49 2005 0.45 2010 0.43 2014 0.38 

Machinery, Nec 2000 0.87 2005 0.93 2010 0.94 2014 0.81 

Transport Equipment 2000 1.84 2005 2.19 2010 2.18 2014 1.53 

Manufacturing, Nec; Recycling 2000 1.51 2005 1.40 2010 1.24 2014 1.11 

Electricity, Gas and Water Supply 2000 3.18 2005 3.59 2010 2.83 2014 1.90 

Construction 2000 5.68 2005 5.14 2010 6.31 2014 6.68 

Sale, Maintenance and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles; Retail Sale of Fuel 2000 2.60 2005 1.68 2010 2.00 2014 1.80 

Wholesale Trade and Commission Trade, Except of Motor Vehicles and Motorcycles 2000 3.36 2005 4.14 2010 4.55 2014 4.53 

Retail Trade, Except of Motor Vehicles and Motorcycles; Repair of Household Goods 2000 5.03 2005 5.44 2010 6.14 2014 6.71 

Inland Transport 2000 2.92 2005 2.91 2010 2.84 2014 2.85 

Water Transport 2000 0.18 2005 0.16 2010 0.11 2014 0.13 

Air Transport 2000 0.32 2005 0.19 2010 0.19 2014 0.18 

Other Supporting and Auxiliary Transport Activities; Activities of Travel Agencies 2000 1.11 2005 1.14 2010 1.18 2014 1.28 

Post and Telecommunications 2000 1.82 2005 1.95 2010 1.79 2014 1.38 

Hotels and Restaurants 2000 1.97 2005 1.80 2010 2.14 2014 2.36 

Financial Intermediation 2000 5.60 2005 6.83 2010 6.85 2014 6.58 

Real Estate Activities 2000 11.51 2005 9.20 2010 8.37 2014 9.55 

Renting of M&Eq and Other Business Activities 2000 8.79 2005 8.66 2010 8.88 2014 9.74 

Public Admin and Defence; Compulsory Social Security 2000 9.88 2005 10.54 2010 10.47 2014 10.23 

Education 2000 5.16 2005 4.42 2010 5.00 2014 5.91 

Health and Social Work 2000 3.87 2005 3.57 2010 3.95 2014 4.32 

Other Community, Social and Personal Services 2000 2.04 2005 1.97 2010 1.90 2014 1.86 

Private Households with Employed Persons 2000 1.37 2005 1.32 2010 1.23 2014 1.22 

Tabela A1. Participação do VA setorial no VA total (%) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WIOD 
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CAPÍTULO 3. UMA INVESTIGAÇÃO DOS DETERMINANTES DA PARTICIPAÇÃO NAS 

CGV: A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 

 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo é avançar na literatura empírica com uma investigação dos fatores 

relevantes para a participação nas CGV, buscando diferenciar a participação setorial em atividades simples 

e complexas, trazendo uma análise mais completa e inédita. A hipótese central é que o investimento 

estrangeiro desempenha um papel crucial para o avanço nas CGV. Ademais, esse estudo contribui em 

termos da metodologia empregada, ao buscar diferenciar os efeitos de curto e longo prazo dos determinantes 

da participação nas CGV através da estimação de modelos de Efeitos Fixos Dinâmicos e CS-ARDL. A 

amostra contempla 56 setores de 43 países para o período de 2001 a 2014. Os resultados encontrados 

indicam a relevância das importações de capital que contribuem para o aumento de todos os indicadores de 

participação nas CGV no curto prazo e para a elevação do indicador de participação geral e de participação 

nas CGV complexas no longo prazo. Já os investimentos domésticos tiveram impacto apenas em alguns 

resultados. 

 

Palavras-chave: Determinantes da participação nas CGV, Participação setorial, Atividades simples e 

complexas, Investimento estrangeiro, Efeitos de longo prazo 

 

 

 

Abstract: The objective of the present study is to advance in the empirical literature with an investigation 

of the relevant factors for participation in GVCs, seeking to differentiate sectoral participation in simple 

and complex activities, bringing a more complete and unprecedented analysis. The central hypothesis is 

that foreign investment plays a crucial role in advancing GVCs. Furthermore, this study contributes in terms 

of the methodology used, by seeking to differentiate the short and long-term effects of the determinants of 

participation in the GVCs through the estimation of Dynamic Fixed Effects and CS-ARDL models. The 

sample includes 56 sectors from 43 countries for the period from 2001 to 2014. The results found indicate 

the relevance of capital imports that contribute to the increase of all indicators of participation in GVCs in 

the short term and to the increase of the participation indicator general and long-term participation in 

complex GVCs. On the other hand, domestic investments had an impact only on some results. 

 

Keywords: Determinants of participation in GVCs, Sectoral participation, Simple and complex activities, 

Foreign investment, Long-term effects 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

 Os dois capítulos anteriores desta tese buscaram contribuir na investigação dos potenciais efeitos da 

participação em Cadeias Globais de Valor (CGV) sobre ganhos de produtividade e geração de spillovers, 

além de identificar setores chave para expansão da participação brasileira nestas cadeias. Uma vez que já 

tenha sido destacada a relevância destas cadeias no contexto recente das relações comerciais internacionais, 

neste terceiro capítulo o foco será a análise dos fatores determinantes para a inserção nas CGV.  

 Uma gama de trabalhos discute a evolução da participação nas CGV nos níveis global, regional, 

nacional e setorial, como Ignatenko et al. (2019), World Trade Organization (2019), Taglioni & Winkler 

(2016), Kowalski et al. (2015), Banga (2014), Baldwin (2013), OECD (2013), Johnson & Noguera (2012 

e 2017), Hummels et al. (2001). Os resultados empíricos obtidos variam, sendo sensíveis à metodologia, 

tamanho e cobertura da amostra, além do período. 

 Kowalski et al. (2015) apontam que as metodologias para explorar os determinantes das 

participações nas CGV são diversificadas. Além disso, os resultados podem ser sensíveis às medidas de 

mensuração de participação nas CGV. A literatura sobre CGV normalmente divide a participação dos países 

nas CGV em ligações “para trás” ou a montante e “para a frente” ou a jusante. Cada uma dessas formas de 

integração é determinada por elementos distintos, que podem ser fatores estruturais da economia ou 

decorrentes de políticas comerciais e industriais (CALLEGARI et al., 2018). 

 O avanço de países como Bangladesh e Vietnã nas redes de produção global revela a importância 

de fatores relacionados à abundância e baixos custos de mão-de-obra. Por outro lado, o desenvolvimento 

de cadeias de valor automotivas na Europa Central e Oriental aponta para a importância dos salários 

relativos, tecnologia e proximidade entre os países e regiões. Em suma, os fatores que impulsionam a 

competitividade nas CGV podem variar entre os setores e posições nas CGV (a montante ou a jusante). 

Entre os estudos empíricos, alguns investigam os determinantes da participação nas CGV. Alguns deles 

focam em determinadas característica, como a facilitação do comércio (OCDE-OMC, 2015), transporte 

(Hummels & Schaur, 2014), logística comercial (Saslavsky & Shepherd, 2012), gaps tecnológicos 

(Nakazawa et al, 2014) e política comercial (FMI, 2015; Orefice & Rocha, 2014).   

 Embora haja uma vasta literatura sobre os determinantes da participação nas CGV, Banerjee & 

Zeman (2020) apontam que estudos econométricos que avaliam efeitos causais utilizando os indicadores 

de participação nessas cadeias ainda são escassos. Em termos setoriais, as evidências são ainda menores. 

Além disso, não há estudos que buscam investigar os determinantes da participação nas CGV, conforme os 

tipos de atividades desempenhadas nestas cadeias (simples e complexas).  

 Diante disso, o objetivo do presente estudo é investigar fatores relevantes para a participação nas 

CGV em termos setoriais, buscando diferenciar a participação em atividades simples e complexas. Sendo 

assim, o estudo centra-se na seguinte questão: Quais os determinantes da participação nas CGV? A hipótese 
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central é que o investimento estrangeiro desempenha um papel crucial para o avanço nessas cadeias. Uma 

maior entrada de capital importado, pode implicar na possibilidade de maior acesso a insumos 

diversificados, P&D e conhecimento estrangeiros, gerando condições mais propícias para o avanço em 

atividades mais complexas nas cadeias produtivas.   

 O presente estudo avança na literatura empírica trazendo uma abordagem inédita, utilizando 

indicadores ainda não empregados em estudos sobre os determinantes nas CGV. Ademais, utilizamos uma 

metodologia empírica recente ao buscar diferenciar os efeitos de curto e longo prazo dos determinantes da 

participação nas CGV via métodos de Painel Heterogêneo Dinâmico, por meio de estimação de Efeitos 

Fixos Dinâmicos e CS-ARDL. Até então, de acordo com o conhecimento dos autores, não há estudos que 

investigam os determinantes da participação nas CGV utilizando esses métodos. 

 Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos dados setoriais dos indicadores de participação em 

CGV simples e complexas propostos por Wang et al. (2017) e fatores destacados pela literatura como 

determinantes da participação nas CGV e que se encontram disponíveis nas bases de dados setoriais. A 

amostra é composta por um painel com 56 setores de 43 países para o período de 2001 a 2014 disponíveis 

na versão das tabelas World Input Output de 2016.  

 Os resultados obtidos sinalizam que os determinantes da participação nas CGV variam conforme 

indicador de participação e método empregado. No entanto, alguns resultados foram unânimes para 

algumas variáveis explicativas, com ênfase dada ao estoque de capital importado. As evidências são de que 

essa variável desempenha um papel importante para a participação nas CGV, com efeitos positivos de curto 

prazo sobre todos os indicadores de participação nas CGV e no longo prazo sobre os indicadores de 

participação nas CGV e participação nas CGV complexas. Adicionalmente, as evidências também apontam 

para a relevância do investimento doméstico, capturado pela relação capital/produto. Nos modelos CS-

ARDL, essa variável apresentou efeitos significativos no curto e no longo prazo sobre o indicador geral de 

participação nas CGV.  

 Além da introdução, o artigo está organizado em quatro outras seções. Na seção seguinte, 

apresentamos as literaturas teórica e empírica. Na terceira seção temos a metodologia e a base de dados 

empregadas. Na quarta seção reportamos e discutimos os resultados. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais. 

 

  

3.2. REVISÃO DE LITERATURA: ASPECTOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS 

 

 Há uma diversidade de estudos que destacam a importância de políticas para o avanço e upgrading 

na participação nas CGV. A Figura 1 apresenta um conjunto de recomendações políticas conforme os eixos 

relevantes para a participação nas CGV. 
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 Algumas das recomendações políticas focam em medidas que facilitam o comércio, como acordos 

comerciais, medidas não tarifárias, cumprimento de contratos e proteção de direitos de propriedade (OCDE, 

OMC & UNCTAD, 2013; OECD et al., 2014; Cattaneo et al., 2013). Abertura comercial, proteção dos 

investidores, estabilidade e um ambiente de negócios favorável contribuem para atrair Investimentos 

Externos Diretos (IDE). A liberalização do comércio e a construção de acordos comerciais expandem o 

acesso aos mercados. Políticas voltadas para serviços de telecomunicações, finanças, transportes e serviços 

para empresas também são importantes na inserção dos países em atividades das CGV. Adicionalmente, 

proteger os direitos de propriedade intelectual tem grande relevância nas cadeias de valor mais inovadoras 

e complexas (WORLD DEVELOPMENT REPORT 2020, WORLD BANK, 2019).   

  

FIGURA 1. Transição para níveis mais sofisticados de participação em CGV: Alguns exemplos de 

políticas nacionais 

 

     Fonte: World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains. World Bank (2019). 

  

  Em termos empíricos, vários estudos estimaram modelos gravitacionais do comércio - Baldwin & 

Ignatenko et al. (2019); Johnson & Noguera (2017); Choi, (2013); Baldwin & Taglioni (2011).  No entanto, 

Kowalski et al. (2015) argumentam que a abordagem do modelo gravitacional perde algumas das principais 

características do comércio em CGV e não explica por quais motivos os países se envolvem em redes de 

produção internacionais. Estudos econométricos sobre os determinantes da participação nas CGV, em nível 

agregado, examinam o papel da estrutura específica do país e dos fatores relacionados à política econômica, 

como Kersan-Škabić (2019); Vrh (2018), Kowalski et al. (2015) e Stehrer & Stöllinger (2015).  
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 Por outro lado, Corcos et al. (2013) e Defever & Toubal (2013) focam na análise das firmas, 

buscando avaliar os determinantes das estratégias de offshoring, identificando a importância de fatores 

como produtividade, qualidade da mão de obra e intensidade de capital da firma. Há estudos que 

encontraram evidências de que fatores não políticos, relacionados às características estruturais como 

geografia, por exemplo, são mais importantes (Kowalski et al., 2015).  

 Kowalski et al. (2015) buscam relacionar o índice de integração das CGV com vários aspectos da 

economia, destacando oito elementos: (i) grau de industrialização; (ii) protecionismo; (iii) tamanho do 

mercado interno; (iv) investimentos em pesquisa e desenvolvimento e direitos de propriedade intelectual; 

(v) confiabilidade dos fornecedores em relação à qualidade logística e institucional (vi) abertura ao 

investimento estrangeiro direto (IED); (vii) acordos comerciais preferenciais (PTAs) e (viii) localização.  

 Embora os estudos existentes forneçam evidências de possíveis fatores importantes para a 

participação nas CGV, Pathikonda & Farole (2017) apontam que a questão de quais fatores específicos são 

mais importantes permanece em aberto. Nesse sentido, eles fazem um exercício empírico a fim de apontar 

possíveis caminhos para que os formuladores de políticas possam impulsionar a competitividade nas CGV. 

Empregando a metodologia de “intensidade de fator revelada” para países da União Aduaneira do sul da 

África, os autores apontam que, embora fatores estruturais fixos, como proximidade de mercados, por 

exemplo, desempenhem um papel importante na participação de uma economia nas cadeias produtivas, 

existe espaço para políticas econômicas nesse processo de inserção nas CGV. As medidas de política 

econômica incluem investimentos em capital físico, humano e institucional, bem como variáveis que podem 

ser afetadas em um horizonte de tempo mais curto, como logística, competitividade salarial, acesso a 

mercado e insumos.   

 Fernandes, Kee & Winkler (2020) contribuem com a literatura empírica expandindo a análise em 

relação ao número de países, período e variáveis explicativas, além de inovarem na metodologia utilizada. 

Eles investigam a relação causal dos determinantes da participação em CGV utilizando um painel de dados 

com mais de 100 países para as últimas três décadas. A amostra inclui países em todas as regiões geográficas 

com diferentes níveis de desenvolvimento. Os autores focam no uso de medidas de participação backward 

nas CGV, calculadas a partir dos bancos de dados EORA, Trade in Value Added (TIVA) e World Input-

Output Database (WIOD), e consideraram sete determinantes enfatizados na literatura de comércio: (i) 

dotações de fatores; (ii) geografia; (iii) capacidade industrial doméstica; (iv) política comercial e 

investimento estrangeiro direto (IED); (v) qualidade institucional; (vi) conectividade e (vii) fatores 

macroeconômicos. Para lidar com problema de endogeneidade. Fernandes, Kee & Winkler (2020) realizam 

estimações pelo método de variáveis instrumentais (IVs) nas regressões entre países e setores pelo método 

de diferença em diferença. Os resultados obtidos no painel mostram que os principais determinantes da 

participação backward nas CGV são, em ordem de importância: dotações de fatores, localização geográfica, 

estabilidade política, tarifas e recursos de IED, e capacidade industrial doméstica. Nas estimações entre 
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países e setores, utilizando o método de diferença em diferença, Fernandes, Kee & Winkler (2020) 

confirmam a importância da qualidade institucional, dotações de fatores, política comercial, IED e 

conectividade no processo de inserção nas cadeias produtivas.  

Os estudos acima destacados ajudam a entender aspectos relevantes para a participação nas CGV. 

No entanto, eles não identificam os determinantes, conforme tipo de atividade desempenhada nessas 

cadeias e não diferenciam efeitos de curto e longo prazo. Uma análise neste sentido é imprescindível para 

uma melhor compreensão das especificidades e para esboçar estratégias para a expansão nestas cadeias. 

Este estudo se insere na tentativa de cobrir essa lacuna.  

 

 

3.3. BASE DE DADOS E METODOLOGIA 

 

3.3.1. Variáveis e base de dados 

 

 Tendo por base os estudos existentes e discutidos e os dados setoriais disponíveis nos modelos 

globais de insumo-produto, são utilizadas as seguintes variáveis explicativas dos indicadores de 

participação nas CGV:  

 PIB: Há evidências que indicam que países maiores ou mais desenvolvidos tendem a ter uma maior 

participação de valor adicionado doméstico nas exportações brutas e, por outro lado, uma parcela 

menor de valor adicionado estrangeiro contido nas exportações brutas. Banerjee & Zeman (2020) 

destacam que as evidências da relação entre a participação nas CGV e o tamanho do país ou o PIB 

são distintas. Um estudo do Banco Central Europeu (2019) observa que as maiores economias da 

área do euro estão localizadas mais a montante do que as economias menores, indicando que bens 

e serviços intermediários são produzidos pelos países mais relevantes economicamente e exportados 

para montagem nos países menores. 

 Intensidade de capital15: conforme Banerjee & Zeman (2020), as discussões da influência da 

intensidade de capital nos indicadores de participação nas CGV são escassas e os resultados 

encontrados variam conforme indicador de participação nas CGV. Para essa variável, foi 

considerada a razão capital-produto. 

 

 Estoque de capital importado. O tipo e extensão da participação nas CGV são moldados pela 

natureza do investimento estrangeiro direto. Se o IDE está relacionado à busca de recursos, portanto, 

direcionado para o acesso a insumos e serviços para produção doméstica, ele deve ser associado 

                                                 
15 Ver Banerjee & Zeman (2020) 
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com maior participação forward. Por outro lado, o IDE dirigido às exportações implica em 

consideráveis importações de insumos intermediários e podemos esperar que seja positivamente 

correlacionado com participação backward (Banerjee & Zeman, 2020). Embora o estoque de capital 

importado não reflita o IDE, utilizaremos essa variável com o intuito de analisar o uso de capital 

estrangeiro em cada setor, uma vez que é aquela que está disponível para dados setoriais.  Os dados 

foram obtidos a partir da soma do capital importado por cada setor dos países da amostra.  

 Investimentos em pesquisa: foi considerado o estoque de capital no setor de pesquisa científica e 

desenvolvimento (P&D). Kowalski et al. (2015) apontam que essa variável é relevante para inserção 

de um país nas CGV. 

 Emprego no setor de pesquisa cientifica e desenvolvimento: mensurado como quantidade de 

horas trabalhadas nesse setor.  

 Uma vez que a disponibilidade de dados setoriais é restrita, as variáveis empregadas permitem 

avaliar apenas fatores relacionados às políticas econômicas adotadas. Nesse sentido, o presente estudo 

segue a linha de Pathikonda & Farole (2017) visando contribuir para identificar políticas econômicas 

estratégicas para a expansão da participação nas CGV e tenta abarcar alguns aspectos conforme os eixos 

relevantes para a participação nas CGV, como apresentado na Figura 1. Buscamos contemplar medidas de 

políticas econômicas que influenciam investimentos produtivos como em capital físico, humano e elevação 

de acesso a insumos importados.  

 Para as variáveis dependentes, utilizamos os indicadores de Wang et al. (2017), que são 

apresentados e descritos no capítulo 2. Os dados por setor do PIB e do capital importado foram obtidos na 

World Input Output Tables PYP (2016). Nessa versão da matriz insumo produto mundial, os dados já estão 

deflacionados e contemplam 56 setores de 43 países para o período de 2001 a 2014. Os 56 setores são 

classificados de acordo com a Classificação Industrial Padrão Internacional revisão 4 (ISIC Rev. 4). A 

Figura 2 apresenta um esboço das tabelas insumo produto globais utilizadas, onde tem-se a relação de cada 

indústria de um dado país com os setores do próprio país e dos seus parceiros comerciais que compõem a 

base de dados.  
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Figura 2. Esboço Esquemático de uma Tabela Insumo-Produto Mundial (WIOT) 

 

Fonte: Timmer et al. (2015) 

 

 Para a razões capital-produto e capital-produto no setor de P&D, utilizamos dados setoriais do 

estoque de capital (mensurado em US$) disponíveis na base Socio-Economic Accounts (WIOD SEAS), 

versão de 2016, onde também está disponibilizada a quantidade de horas trabalhadas por setor. Essa base 

contempla dados sobre emprego, estoques de capital, produção bruta e valor agregado em preços correntes 

e constantes, em nível da indústria. 

 Para facilitar a análise dos resultados, as variáveis PIB e capital importado e os indicadores de 

participação nas CGV foram convertidas para a forma logarítmica. 

 

 

3.3.2. Metodologia 

 

 Nas estimações econométricas, consideramos diferentes metodologias de dados em painel para lidar 

com questões que envolvem a composição da amostra e os dados utilizados. A comparação entre os 

resultados obtidos, a partir dos diferentes métodos, fornece maior confiabilidade nos resultados. Os métodos 

de dados em painel caracterizam-se pela combinação de dimensões temporais e de corte (ou espacial). Sua 

representação básica pode ser especificada pela seguinte equação:  

  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑿′𝑖𝑡 + 𝛿𝑖+ 𝛾𝑡+ 𝜇𝑖𝑡 
 

em que: 𝑌𝑖𝑡 é a variável dependente; 𝑿′𝒊𝒕 é um vetor de regressores; 𝜇𝑖𝑡 são os termos de erro para 𝑖 =

1, 2, … ,𝑀 unidades transversais observadas para os períodos 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇. O parâmetro 𝛼 representa a 

constante global no modelo, enquanto 𝛿𝑖 e 𝛾𝑡 representam os efeitos específicos do período (aleatório ou 

fixo).  

  (1) 
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No modelo de Efeitos Fixos, permite-se o controle de efeitos de variáveis omitidas que variam entre 

indivíduos, mas invariantes no tempo. Para isso, elimina-se o efeito não observado, através da diferença 

entre cada variável e sua média temporal. A estimação do modelo de Efeitos Fixos é realizada, de forma 

consistente, por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) bem como por Mínimos Quadrados com Variáveis 

Dummy (MQVD) para cada unidade transversal (GUJARATI & PORTER, 2011).  

Essa metodologia não permite lidar com o problema de endogeneidade que gera inconsistência e 

viés dos estimadores. É possível superar esta limitação por intermédio de modelos de dados em painel, na 

sua forma dinâmica, via estimações por GMM. Essa metodologia permite que todas as variáveis 

explicativas sejam endógenas. Além disso, há a possibilidade de presença da variável dependente defasada 

como variável explicativa. Esse aspecto concede caráter dinâmico ao modelo e fornece um controle para a 

possível existência de correlação entre os valores passados da variável dependente e os valores 

contemporâneos das demais variáveis explicativas. Assim, elimina-se possíveis fontes de viés dos 

estimadores (BALTAGI, 2005).  

 A representação básica do modelo pode ser retratada pela seguinte especificação:  

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝐗′𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
 

em que: 𝐗′𝑖𝑡 representa o vetor de variáveis explicativas que podem ser estritamente exógenas, endógenas 

ou pré-determinadas; e 𝑢𝑖𝑡 é o termo de erro.  

 Para a estimação de um painel dinâmico tem-se o Método Generalizado dos Momentos em Primeira 

Diferença (GMM Difference) desenvolvido por Arellano & Bond (1991), e o Momentos Generalizado-

Sistema (GMM System), desenvolvido por Arellano & Bover (1995) e Blundell & Bond (1998). No 

estimador GMM Difference são utilizadas variáveis defasadas como instrumentos. No entanto, estes 

instrumentos podem ser fracos para variáveis que não forem estritamente exógenas, caso as defasagens 

estejam próximas de um passeio aleatório. Além disso, como retrata Baum (2006), na maioria dos casos o 

termo de erro aparece correlacionado com a variável dependente defasada. Assim, no estimador GMM 

System incorpora-se a hipótese adicional de que as primeiras diferenças das variáveis instrumentais não são 

correlacionadas com os efeitos fixos individuais. Isto permite lidar com possíveis problemas de 

inconsistência e de viés do estimador GMM Difference que podem ocorrer quando os valores defasados 

das variáveis explicativas se tornam instrumentos fracos.16 

                                                 
16 Com o objetivo de avaliar a consistência do estimador GMM System são considerados alguns testes de especificação baseados 

em Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998): Testes Hansen e Hansen Difference de validade 

dos instrumentos e teste Arellano-Bond de correlação serial. A hipótese desse último teste é ausência de correlação serial, de 

forma que pode ocorrer autocorrelação de primeira ordem no termo de erro, mas não de segunda ordem. 

 

  (2) 
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  (4) 

 No entanto, se as séries possuem diferentes ordens de integração e a amostra é heterogênea, a 

metodologia de painel heterogêneo dinâmico é viável. Inicialmente, suponha uma especificação simples de 

um modelo ARDL (𝑝, 𝑞1,…, 𝑞𝑘,) para determinados períodos, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇, e indivíduos, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁: 

 

𝑦𝑖𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑗𝑦𝑖,𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝜹𝑖𝑗

′ 𝑿𝑖,𝑡−𝑗 
𝑞
𝑗=0 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡                                             (3) 

 

𝑿𝑖,𝑡 é um vetor (𝑘 × 1) de variáveis explicativas para o grupo 𝑖; 𝜇𝑖 representa os efeitos fixos; 𝜆𝑖𝑗 são 

escalares para as defasagens das variáveis dependentes; e 𝜹𝑖𝑗 são vetores (𝑘 × 1) de coeficientes. Para 

simplificar a apresentação, utilizamos 𝑇 e 𝑝 iguais entre os grupos e 𝑞 iguais entre grupos e regressores.  

Se as variáveis em (3) são, por exemplo, I (1) e cointegradas, então o termo de erro é um processo 

I (0) para todo 𝑖. Uma característica das variáveis cointegradas é sua capacidade de resposta a qualquer 

desvio do equilíbrio de longo prazo, o que implica em um modelo de correção de erro cuja dinâmica de 

curto prazo das variáveis é influenciada pelo desvio do equilíbrio de longo prazo. 

 Os coeficientes de longo e curto prazos podem ser obtidos através do modelo na forma de correção 

de erros (ARDL-ECM), que é derivado da equação (3): 

 

Δ𝑦𝑖𝑡 = 𝜙𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝜽𝑖
′𝑿𝑖𝑡) +∑𝜆𝑖𝑗

∗ Δ𝑦𝑖,𝑡−1

𝑝−1

𝑗=1

+∑𝜹𝑖𝑗
∗′Δ𝑿𝑖,𝑡−𝑗 

𝑞−1

𝑗=0

+ 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡 

 

em que: 𝜙𝑖 = −(1 − ∑ 𝜆𝑖𝑗)
𝑝
𝑗=1  é um termo de correção de erros para o grupo i. Espera-se que 𝜙𝑖 seja 

negativo sob a suposição de as variáveis retornem ao equilíbrio de longo prazo. De particular importância 

é o vetor 𝜽𝑖
′ que contém parâmetros da relação de longo prazo entre as variáveis, sendo 𝜽𝑖 = ∑

𝜹𝑖𝑗

(1−∑ 𝜆𝑖𝑘𝑘 )

𝑞
𝑗=0 ; 

𝜆𝑖𝑗
∗ = −∑ 𝜆𝑖𝑚

𝑝
𝑚=𝑗+1 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝 − 1; e 𝜹𝑖𝑗

∗ = −∑ 𝜹𝑖𝑚
𝑞
𝑚=𝑗+1 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑞 − 1.  

 Na literatura recente sobre estimativas de painel heterogêneo dinâmico, a estimação do modelo 

representada em (4) pode ser feita sob diferentes abordagens. Em um extremo, tem-se a estimativa de efeitos 

fixos (FE), em que os dados da série temporal para cada grupo são agrupados e os interceptos podem diferir 

entre os grupos. 

 Uma vez que (4) é não linear nos parâmetros, Pesaran, Shin & Smith (1999) desenvolveram um 

método de máxima verossimilhança para estimar os seus parâmetros, apresentando um método 

intermediário denominado Pooled Mean-Group (PMG). Esse método permite que os coeficientes, 

interceptos e a variância do erro variem entre os indivíduos ou espacialmente, no curto prazo, como o 

estimador MG, mas impõe a restrição de que os coeficientes sejam idênticos para todas as unidades de 

corte, no longo prazo. 

 Além disso, uma das características desta abordagem de cointegração é que ela não requer a 

pressuposição de que as variáveis sejam integradas de mesma ordem para testar a existência de uma relação 
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de longo prazo entre as variáveis (Pesaran et al., 2001). Assim, o modelo é aplicável mesmo que as variáveis 

sejam apenas I(0) (estacionários), apenas I(1) (não-estacionárias) ou uma combinação de ambas. 

 Em uma abordagem de painel de ARDL convencional, a heterogeneidade é contabilizada 

juntamente com diferentes ordens de integração das variáveis. Esse método pode ser utilizado 

independentemente se as variáveis explicativas são exógenas ou não. No entanto, alguns problemas podem 

ser observados se as correlações nos erros das unidades de corte são ignoradas. Para contornar tais 

problemas, podemos utilizar o método painel aumentado - Cross-Section Augmented ARDL (CS-ARDL) 

que, de acordo com Chudik et al. (2013), envolve adicionar do lado direito da equação (4) as médias dos 

regressores das unidades de corte, as variáveis dependentes e seus valores defasados. Esses termos 

adicionais destinam-se a controlar a "correlação do termo de erro entre as unidades de corte". 

 

 

3.4. RESULTADOS 

 

3.4.1. Testes  

 

 Antes das estimações econométricas, realizamos testes de raiz unitária para verificar a aplicação dos 

métodos descritos na subseção anterior. Os resultados retratados na Tabela 1 revelam diferentes ordens de 

integração das variáveis. Os testes mostram que as series ln(PIB), a razão capital-produto no setor de P&D 

e emprego no setor de P&D não são estacionárias. Para as demais variáveis, os resultados são distintos, mas 

os testes, em sua maioria, indicam que os indicadores de participação nas CGV, a razão capital-produto e 

ln(capital importado) são estacionárias. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://janditzen.github.io/xtdcce2/#48-cross-section-augmented-ardl-cs-ardl
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Tabela 1. Testes de raiz unitária para dados em painel 

Variáveis Teste Estatística Prob Estacionariedade 

ln(Part CGV) 

Levin, Lin e Chu   505.385 1.000 Não estacionária 

Breitung t-stat 0.000 0.500 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -13.549 0.000 Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   5491.920 0.000 Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  6096.800 0.000 Estacionária 

ln(part CGV simples) 

Levin, Lin e Chu   3411.320 1.000 Não estacionária 

Breitung t-stat 0.000 0.500 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -12.912 0.000 Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   5580.320 0.000 Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  6365.160 0.000 Estacionária 

ln(part CGV complexas) 

Levin, Lin e Chu   -213.239 0.000 Estacionária 

Breitung t-stat 0.000 0.500 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -53.379 0.000 Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   5429.760 0.000 Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  5997.710 0.000 Estacionária 

ln(PIB) 

Levin, Lin e Chu   148.219 1.000 Não estacionária 

Breitung t-stat 0.000 0.500 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat 16.438 1.000 Não estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   2561.410 1.000 Não estacionária 

PP - Fisher Chi-square  2498.820 1.000 Não estacionária 

K/PIB 

Levin, Lin e Chu   1331.060 1.000 Não estacionária 

Breitung t-stat 0.000 0.500 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -5.608 0.000 Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   4762.720 0.000 Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  5196.080 0.000 Estacionária 

(K/PIB setor de P&D) 

Levin, Lin e Chu   -2.981 0.001 Estacionária 

Breitung t-stat 1.291 0.902 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat 0.903 0.817 Não estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   56.636 0.908 Não estacionária 

PP - Fisher Chi-square  73.420 0.431 Não estacionária 

emprego no setor de P&D 

Levin, Lin e Chu   -5.345 0.000 Estacionária 

Breitung t-stat 0.319 0.625 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -0.464 0.321 Não estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   76.053 0.290 Não estacionária 

PP - Fisher Chi-square  115.848 0.001 Estacionária 

ln(K importado) 

Levin, Lin e Chu   661.842 1.000 Não estacionária 

Breitung t-stat 0.000 0.500 Não estacionária 

Im, Pesaran e Shin W-stat -4.046 0.000 Estacionária 

ADF - Fisher Chi-square   4348.380 0.000 Estacionária 

PP - Fisher Chi-square  4797.430 0.000 Estacionária 

Fonte: Elaboração própria com base em resultados obtidos no Eviews 8 
Notas: Todos os testes incluem interceptos (efeitos fixos) e tendências individuais. 

(*) Probabilidades para os testes de Fisher são calculados usando uma distribuição assintótica Qui-quadrada. Todos os demais 

testes assumem normalidade assintótica 
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 Diante desses resultados, testamos a existência de cointegração entre as variáveis utilizadas nas 

estimações econométricas. Para tal, utilizamos o teste de Pedroni17. Os resultados encontram-se na Tabela 

2. A hipótese nula de ausência de cointegração é rejeitada na maioria dos testes para todos os conjuntos de 

variáveis, indicando que elas são cointegradas. Na Tabela 2, temos três conjuntos de variáveis em que 

testamos a existência de cointegração. A diferença em cada conjunto é o indicador de participação nas 

CGV. 

 

Tabela 2. Teste de Cointegração de Pedroni 

Variáveis 
Within-dimension Between-dimension 

Estatística  p-valor Estatística  p-valor 

ln(Part CGV) - ln(PIB) - ln(emprego no 

setor de P&D) - ln(K importado) - 

(K/PIB) 

V -2.854 0.998 Rho 7.131 1.000 

Rho 5.070 1.000 PP -19.185 0.000*** 

PP -10.086 0.000*** ADF -2.566 0.005*** 

ADF -2.522 0.006***       

ln(Part CGV simples) - ln(PIB) - 

ln(emprego no setor de P&D) –  

ln(K importado) - (K/PIB) 

V -5.376 1.000 Rho 7.029 1.000 

Rho 5.199 1.000 PP -19.092 0.000*** 

PP -14.839 0.000*** ADF -2.408 0.008*** 

ADF -5.228 0.000***       

ln(Part CGV complexas) - ln(PIB) - 

ln(emprego no setor de P&D) –  

ln(K importado) - (K/PIB) 

V -5.883 1.000 Rho 8.021 1.000 

Rho 6.193 1.000 PP -16.483 0.000*** 

PP -11.027 0.000*** ADF -3.327 0.000*** 

ADF -5.746 0.000***       

Fonte: Elaboração própria com base em resultados obtidos no Eviews 8. 

*** rejeita hipótese nula a um nível de significância de 1%, respectivamente 

 

 Por fim, foi verificada a existência de correlação nos termos de erro entre as unidades de corte para 

as seis diferentes especificações consideradas nas estimações econométricas. Os resultados do teste de 

dependência espacial dos erros de Pesaran (2015), reportados na Tabela 3, evidenciam a não rejeição da 

hipótese nula de que os erros das unidades de corte (ou espaciais) são fracamente dependentes.  

 

Tabela 3: Teste de dependência cross sectional: teste Pesaran (2015) 

Modelos CD P-valor 

Especificação 1: part nas CGV e K/PIB 0.000 1.000 

Especificação 2: part nas CGV e K/PIB no setor de P&D  0.000 1.000 

Especificação 3: part nas CGV simples e K/PIB 0.000 1.000 

Especificação 4: part nas CGV simples e K/PIB no setor de P&D  0.000 1.000 

Especificação 5: part nas CGV complexas e K/PIB 0.000 1.000 

Especificação 6: part nas CGV complexas e K/PIB no setor de P&D  0.000 1.000 

Fonte: Elaboração própria com base em resultados obtidos no Stata 16. 

 

 

                                                 
17 Ver capítulo 2. 
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3.4.2. Resultados: Modelos de Dados em Painel 

 

 Primeiramente, estimamos as especificações utilizando o método de painel convencional via GMM 

System, uma vez que a limitação na disponibilidade dos dados pode resultar em viés por variável omitida. 

Os resultados encontram-se na Tabela 4. Uma vez que os testes apontam que algumas séries possuem raiz 

unitária e que a aplicação deste método requer que elas sejam estacionárias, todas as variáveis foram 

convertidas para a primeira diferença. Além do mais, também foi incluída uma dummy para o período pós-

crise 2008. Para cada indicador de participação nas CGV, estimamos duas especificações: 1) considerando 

a razão capital-produto; e 2) considerando apenas a razão capital-produto do setor de P&D. 

 A taxa de crescimento do PIB mostrou-se positiva e significativa em todos as especificações de 

acordo com os diferentes indicadores de participação nas CGV. Os maiores impactos foram sobre a 

participação nas CGV complexas. Um aumento de 1 p.p. na taxa de crescimento do PIB contribui para 

elevar em cerca de 0,2 p.p. a taxa de crescimento da participação nas CGV complexas, enquanto nas CGV 

simples parece aumentar 0,04 p.p. na especificação em que se tem a razão capital-produto como regressor 

e 0,05 p.p. nas estimações em que foi considerado apenas a relação capital-produto do setor de P&D.  

 As evidências indicam que a taxa de crescimento do capital importado tem impacto positivo no grau 

de participação nas CGV. Os maiores efeitos também ocorrem nas CGV complexas, onde um aumento de 

1 p.p. na taxa de crescimento do capital importado contribui para expansão de 0,3 p.p. na taxa de 

crescimento da participação nas CGV complexas.  Os efeitos na taxa de crescimento da participação nas 

CGV simples foram de cerca de 0,1 p.p., enquanto do indicador geral de participação eles foram próximos 

a 0,2 p.p.. 

 Já para a razão capital-produto da economia, os efeitos encontrados divergem entre os modelos. 

Apenas na primeira especificação foi encontrada significância estatística, revelando impacto positivo de 

0,04 p.p. na taxa de crescimento da participação nas CGV. Esses resultados estão em conformidade com o 

que aponta Banerjee & Zeman (2020) de que os resultados existentes da influência da intensidade de capital 

variam conforme indicador de participação nas CGV.  

 A razão capital-produto no setor de P&D contribui negativamente para a participação nas CGV, 

quando considerado o indicador geral, sendo que os coeficientes não são estatisticamente diferentes de zero 

nas demais especificações em que se tem os outros dois indicadores de inserção nas cadeias. Por fim, os 

coeficientes significativos e positivos para a dummy pós-crise indicam que, após 2008, houve aumento na 

taxa de participação nas CGV, com efeitos mais elevados sobre a participação em CGV complexas. 
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Tabela 4. Resultados: Estimações GMM system two-step  

  Variável dependente: 

Δln((Participação nas 

CGV) 

Variável dependente: 

Δln(Participação nas CGV 

simples) 

Variável dependente: 

Δln(Participação nas CGV 

complexas) 
Variáveis Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

GMM GMM GMM GMM GMM GMM 

Δln(PIB) 
0.125*** 0.126*** 0.043** 0.051* 0.189*** 0.178*** 

(0.015) (0.015) (0.025) (0.027) (0.025) (0.178) 

Δln(emprego no setor 

de P&D) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Δln(K importado) 
0.176*** 0.183*** 0.101** 0.114*** 0.300*** 0.310*** 

(0.019) (0.017) (0.021) (0.020) (0.030) (0.028) 

Δ(K/PIB) 
0.041** 

- 
0.003 

- 
0.030 

- 
(0.019) (0.004) (0.069) 

Δ(K/PIB setor de P&D) - 
-0.028**   -0.031 

- 
-0.018 

(0.010)   (0.027) (0.020) 

d_crise 
0.024*** 0.025*** 0.012*** 0.015*** 0.034*** 0.034*** 

(0.003) (0.003) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

Constante 
-0.028*** -0.030*** -0.022*** -0.026*** -0.033*** -0.033*** 

(0.004) (0.003) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) 

AR(2) 0.816 0.591 0.349 0.349 0.046 0.036 

Hansen Test  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Diff Hansen Test 0.000 0.009 0.000 0.001 0.001 0.274 

Número de observações 24138 24138 24138 24138 24138 24138 

Fonte: elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata 16 
*, **, *** representa Significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente 

Notas: (1) Erros-padrão robustos entre parênteses; 

(2) Nos modelos GMM, as estimações foram feitas utilizando o comando collapse para lidar com problema de proliferação de instrumentos e 

(3) Também foram utilizados o comando twostep robust e dummies anuais 
  

 Uma vez que as variáveis possuem diferentes ordens de integração e o teste de Pedroni indicou 

existência de cointegração, foram estimados modelos de painel heterogêneo dinâmicos, via Efeitos Fixos 

Dinâmicos. Quando controlamos a heterogeneidade da amostra e a relação de cointegração, os resultados 

quase não divergem dos anteriores. Os efeitos do PIB na participação nas CGV são positivos no longo 

prazo, com maior magnitude quando considerado o indicador de participação em CGV complexas. Os 

resultados apontam que um aumento de 10% na produção tem efeito positivo de 0,9% na participação nas 

CGV complexas, enquanto nos indicadores geral e simples ocorre uma elevação entre 0,5% e 0,6%.  

 Assim como verificado no painel dinâmico tradicional via GMM, os indícios são de que as 

importações de capital contribuem para o aumento de participação nas CGV no longo prazo, com maiores 

efeitos nas CGV complexas. Uma alta de 10% nas importações de capital contribui para elevar a 

participação nas CGV complexas em 0,5%. Essas evidências são coerentes, uma vez que as CGV 

complexas contemplam atividades que dependem do acesso a insumos mais sofisticados para seu posterior 

processamento. Quanto maior a entrada de capital importado, o acesso a insumos e P&D estrangeiros se 
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elevam, gerando condições mais propícias para o avanço em atividades mais complexas nas cadeias 

produtivas.   

 Uma diferença em relação ao GMM foi que, nos modelos de efeitos fixos dinâmicos, há indícios de 

impactos positivos do emprego no setor de P&D nos indicadores geral e simples de participação nas CGV. 

Uma elevação no emprego no setor de P&D pode levar ao maior dinamismo desse setor e contribuir para a 

inovação, aspecto relevante para o desempenho e inserção nas CGV. Outra diferença é a ausência de efeitos 

da razão capital-produto nos resultados da Tabela 5. A relação capital-produto do setor de P&D também 

não apresentou efeitos de longo prazo em nenhuma das especificações apresentadas na Tabela 5.  

  

Tabela 5. Resultados Painel Heterogêneo Dinâmico: Modelos Efeitos Fixos Dinâmicos 

Variáveis  

Variável dependente: 
ln(Participação nas CGV) 

Variável dependente: 
ln(Participação nas CGV 

simples) 

Variável dependente: 

ln(Participação nas CGV 

complexas) 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

ln(PIB) 
0.052*** 0.055*** 0.048 0.059* 0.089*** 0.086*** 

(0.011) (0.011) (0.032) (0.032) (0.017) (0.018) 

ln(emprego no 

setor de P&D) 

0.001** 0.001** 0.001** 0.001** -0.001 -0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

ln(K importado) 
0.035*** 0.035*** 0.029** 0.028** 0.047*** 0.047*** 

(0.006) (0.006) (0.014) (0.014) (0.009) (0.009) 

(K/PIB) 
-0.006 

- 
-0.022 

- 
0.004 

- 
(0.021) (0.019) (0.021) 

(K/PIB setor de 

P&D) 
- 

-0.045 
- 

-0.085 
- 

0.007 

(0.068) (0.092) (0.052) 

d_crise 
0.067*** 0.067*** 0.029** 0.026* 0.116*** 0.117*** 

(0.005) (0.005) (0.013) (0.013) (0.008) (0.008) 

Constante 
2.544*** 2.524*** 2.700*** 2.627*** 0.652*** 0.666*** 

(0.089) (0.080) (0.187) (0.187) (0.126) (0.119) 

Ec 
-0.027*** -0.028*** -0.121*** -0.126*** 0.035*** 0.036*** 

(0.008) (0.008) (0.024) (0.023) (0.012) (0.013) 

Fonte: elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata 16 
*, **, *** representa Significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Notas: (1) Erros-padrão entre parênteses; 

(2) Para as realizações dessas estimativas foi utilizado o comando xtpmg do Stata. 

  

 Na Tabela 6, os resultados são via método CS-ARDL, sendo apresentados os efeitos de curto e de 

longo prazo. No curto prazo, os resultados estão alinhados aos encontrados nas estimações por efeitos fixos 

dinâmicos e GMM. O PIB e o investimento estrangeiro mostraram-se significativos, com sinal positivo em 

todos os resultados, contribuindo para aumento da participação nas CGV. A razão capital-produto se mostra 

relevante para a participação nas CGV, mensurada pelos indicadores de participação geral e simples. Além 

disso, encontramos significância estatística do emprego no setor de P&D, sugerindo que um aumento de 

10% nessa variável eleva a participação geral e simples nas CGV em 0,01%.  
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    Quando controlada a dependência espacial no termo de erro, verifica-se que, no longo prazo, o 

capital importado e a razão capital-produto contribuem para o aumento da participação nas CGV, com 

maiores efeitos da primeira variável. Os resultados estão em linha com aqueles encontrados por Fernandes, 

Kee e Winkler (2020), que revelam o investimento direto como um dos principais determinantes da 

participação backward nas CGV, mostrando também que, numa ordem de importância, recursos de 

investimentos estrangeiros desempenham papel mais importante para a inserção nas CGV do que a 

capacidade industrial doméstica. Em termos de magnitude, as evidências indicam que um aumento de 10% 

no capital importado eleva em 0,6% a participação geral nas CGV, sendo que nas cadeias complexas, o 

crescimento fica entre 0,2% e 0,3%.   

 A razão capital-produto no setor de P&D não apresentou efeito significativo no longo prazo o que 

indica um reflexo da composição da amostra que contempla, em sua maioria, economias de alta renda. Em 

geral, esses países já têm níveis elevados dessa categoria de investimento, de forma que aumentos marginais 

não produziriam efeitos significativos em suas participações nas cadeias. 

 Diferentemente dos demais resultados, os efeitos do PIB mostraram-se negativos, o que está em 

linha com as conclusões de Banerjee & Zeman (2020). Eles apontam que as evidências da relação entre a 

participação nas CGV e o tamanho do país ou PIB são díspares.  
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Tabela 6. Resultados: Modelos CS-ARDL 

Variáveis  

Variável dependente:  
ln (Participação nas CGV) 

Variável dependente: 
ln(Participação nas CGV 

simples) 

Variável dependente: 

ln(Participação nas CGV 

complexas) 

CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL 

Coef. curto 

prazo 

Coef. curto 

prazo 

Coef. curto 

prazo 

Coef. curto 

prazo 

Coef. curto 

prazo 

Coef. curto 

prazo 

ln(PIB) 
0.318*** 0.319*** 0.237*** 0.237*** 0.214*** 0.217*** 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (0.008) 

ln(emprego no 

setor de P&D) 

0.001* 0.001* 0.001** 0.001** 0.001 0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

ln(K importado) 
0.047*** 0.049*** 0.034*** 0.036*** 0.030*** 0.031*** 

(0.007) (0.008) (0.008) (0.008) (0.006) (0.006) 

(K/PIB) 
0.010** 

- 
0.009** 

- 
0.004 

- 
(0.004) (0.004) (0.003) 

(K/PIB setor de 

P&D) 
- 

-0.001 
- 

0.001 
- 

0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) 

d_crise 
0.006 0.010* 0.007 0.008 0.004* 0.008** 

(0.004) (0.005) (0.005) (0.005) (0.003) (0.003) 

Constante 
0.001 0.005 0.002 0.005** 0.005 0.007* 

(0.003) (0.003) (0.001) (0.002) (0.003) (0.004) 

Variáveis  
CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL CS-ARDL 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

Coef. longo 

prazo 

ln(PIB) 
-0.682*** -0.681*** -0.763*** -0.763*** -0.786*** -0.783*** 

(0.010) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (0.008) 

ln(emprego no 

setor de P&D) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

ln(K importado) 
0.059*** 0.062*** 0.004 0.006 0.024* 0.031*** 

(0.012) (0.012) (0.040) (0.040) (0.013) (0.010) 

(K/PIB) 
0.014** 

- 
-0.003 

- 
-0.010 

- 
(0.006) (0.017) (0.015) 

(K/PIB setor de 

P&D) 
- 

-0.001 
- 

0.001 
- 

-0.001 

(0.001) (0.001) (0.001) 

d_crise 
-0.001 -0.001 0.004 0.035 0.001 -0.002 

(0.004) (0.005) (0.050) (0.039) (0.004) (0.007) 

Nº observações 19917 19917 19917 19917 19917 19917 

Nº de grupos 1940 1940 1940 1940 1940 1940 

Nº de lags 3 3 3 3 3 3 

Fonte: elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata 16 
*, **, *** representa Significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Notas: (1) Erros-padrão entre parênteses; 

(2) Para as realizações dessas estimativas foi utilizado o comando xtdcce2 do Stata. 

 

A proposta do presente estudo foi avaliar os determinantes da participação nas CGV, buscando 

averiguar as especificidades quando consideradas diferentes formas de atuação nestas cadeias. Em todos os 
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resultados, a importação de capital se mostrou relevante para a inserção nas CGV. Facilitar o acesso a essa 

categoria de investimentos, como melhorar o ambiente de negócios, o acesso a mercados externos e 

estabelecer acordos para o avanço nas redes mundiais de comércio são políticas econômicas importantes 

para que uma economia possa elevar a integração comercial via CGV e, dessa forma, melhorar seu 

desempenho econômico.    

 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O objetivo deste estudo foi investigar fatores relevantes para a participação nas CGV, buscando 

avançar na literatura ao considerar a participação setorial conforme os tipos de atividades desempenhadas 

nestas cadeias (simples e complexas). O estudo avança na literatura empírica trazendo uma abordagem 

inédita, utilizando indicadores ainda não empregados em estudos sobre os determinantes nas CGV. A 

hipótese central é que o investimento estrangeiro desempenha um papel crucial para o avanço nas CGV. 

Uma maior a entrada de capital importado, pode implicar na possibilidade de maior acesso a insumos 

diversificados, P&D e conhecimento estrangeiros, gerando condições mais propícias para o avanço em 

atividades mais complexas nas cadeias produtivas.   

 Ademais, este estudo se insere no debate com uma contribuição empírica relevante, empregando 

métodos de Painel Heterogêneo Dinâmico, via estimações CS-ARDL, metodologia ainda não empregada 

em estudos sobre os determinantes da participação nas CGV que possibilita diferenciar efeitos de curto e 

longo prazo. Adicionalmente, ainda nas contribuições empíricas, este estudo também inova ao buscar 

diferenciar os determinantes de participação nas CGV conforme tipo de cadeias, se simples ou complexas, 

Tais contribuições se mostram relevantes no âmbito de policy, permitindo identificar possíveis estratégias 

e recomendações de políticas para avanço nas CGV no longo prazo.  Os resultados obtidos sinalizam que 

os determinantes da participação nas CGV variam conforme indicador de participação e método 

empregado. No entanto, no geral, alguns resultados foram robustos para algumas variáveis explicativas 

como o PIB e o estoque de capital importado, que apresentaram efeito positivo em praticamente todos os 

métodos de estimação e medidas de participação nas CGV. Já os investimentos domésticos tiveram impacto 

apenas em alguns resultados. 

 As evidências corroboram a hipótese deste estudo, uma vez que se nota a relevância das importações 

de capital. Essa variável se mostrou significativa, contribuindo para o aumento de todos os indicadores de 

participação nas CGV no curto prazo e para a elevação do indicador de participação geral e de participação 

nas CGV complexas no longo prazo. Para a maioria dos resultados, os efeitos foram maiores sobre as CGV 

complexas. Estes resultados dão alguns indícios de possíveis recomendações de políticas, sugerindo que 
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medidas que facilitem o acesso ao estoque importado podem contribuir para que uma economia avance sua 

participação nas CGV. 
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ANEXOS 

Quadro A1. Classificação dos Setores WIOD (2016) 

Fonte: elaboração própria a partir de WIOD (2016) e UIBE Global Value Chain Indicators. 

ISIC_rev

4

ISICrev

3
2016 version WIOD sector description

Sector 

Code
Activity 

A01 AtB Crop and animal production, hunting and related service activities AGR Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 

A02 AtB Forestry and logging AGR Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 

A03 AtB Fishing and aquaculture AGR Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 

B C Mining and quarrying MIN Mining and Quarrying 

C10-C12 15t16 associa LTI Medium-low R&D intensive industries 

C13-C15 17t18, 19 Manufacture of textiles, wearing apparel and leather products LTI Medium-low R&D intensive industries 

C16 20
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; 

manufacture of articles of straw and plaiting materials
LTI Medium-low R&D intensive industries 

C17 21t22 Manufacture of paper and paper products LTI Medium-low R&D intensive industries 

C18 21t22 Printing and reproduction of recorded media LTI Medium-low R&D intensive industries 

C19 23 Manufacture of coke and refined petroleum products LTI Medium-low R&D intensive industries 

C20 24 Manufacture of chemicals and chemical products HTI High R&D intensive industries 

C21 24
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical 

preparations
HTI High R&D intensive industries 

C22 25 Manufacture of rubber and plastic products MTI Medium R&D intensive industries

C23 26 Manufacture of other non-metallic mineral products MTI Medium R&D intensive industries

C24 27t28 Manufacture of basic metals HTI High R&D intensive industries 

C25 27t28 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment HTI High R&D intensive industries 

C26 30t33 Manufacture of computer, electronic and optical products HTI High R&D intensive industries 

C27 30t34 Manufacture of electrical equipment HTI High R&D intensive industries 

C28 29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. HTI High R&D intensive industries 

C29 34t35 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers HTI High R&D intensive industries 

C30 34t35 Manufacture of other transport equipment HTI High R&D intensive industries 

C31_C32 36t37 Manufacture of furniture; other manufacturing LTI Medium-low R&D intensive industries 

C33 71t74 Repair and installation of machinery and equipment LTI Medium-low R&D intensive industries 

D35 E Electricity, gas, steam and air conditioning supply OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

E36 E Water collection, treatment and supply OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

E37-E39 E
Sewerage; waste collection, treatment and disposal activities; materials 

recovery; remediation activities and other waste management services 
OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

F F Construction OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

G45 50 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles TTC trade and transportation

G46 51 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles TTC trade and transportation

G47 52 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles TTC trade and transportation

H49 60 Land transport and transport via pipelines TTC trade and transportation

H50 61 Water transport TTC trade and transportation

H51 62 Air transport TTC trade and transportation

H52 63 Warehousing and support activities for transportation TTC trade and transportation

H53 64 Postal and courier activities TTC trade and transportation

I H Accommodation and food service activities TTC trade and transportation

J58 21t22 Publishing activities TTC trade and transportation

J59_J60 21t22
Motion picture, video and television programme production, sound recording 

and music publishing activities; programming and broadcasting activities
TTC trade and transportation

J61 64 Telecommunications FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

J62_J63 71t74
Computer programming, consultancy and related activities; information service 

activities
FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

K64 J Financial service activities, except insurance and pension funding FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

K65 J Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

K66 J Activities auxiliary to financial services and insurance activities FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

L68 70 Real estate activities OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

M69_M70 71t74
Legal and accounting activities; activities of head offices; management 

consultancy activities
FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

M71 71t74 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

M72 71t74 Scientific research and development FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

M73 71t74 Advertising and market research FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

M74_M75 71t74 Other professional, scientific and technical activities; veterinary activities FBS Post and Telecommunications，Financial and business services

N 71t74 Administrative and support service activities OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

O84 L Public administration and defence; compulsory social security OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

P85 M Education OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

Q N Human health and social work activities OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

R_S O Other service activities OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

T P Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services- OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services

U Activities of extraterritorial organizations and bodies OSE Real Estate Activities，Utility，construction and other services
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Quadro A2. Lista de Países WIOD (2016) 

 
Fonte: elaboração própria a partir de WIOD (2016)  

ISO 

code
ctrname Income group Region

AUS Australia High income ASIA

AUT Austria High income EU15

BEL Belgium High income EU15

BGR Bulgaria Upper middle income EU

BRA Brazil Upper middle income ROW

CAN Canada High income NAFTA

CHE Swiss High income ROW

CHN China Upper middle income ASIA

CYP Cyprus High income EU

CZE
Czech 

Republic
High income EU

DEU Germany High income EU15

DNK Denmark High income EU15

ESP Spain High income EU15

EST Estonia High income EU

FIN Finland High income EU15

FRA France High income EU15

GBR
United 

Kingdom
High income EU15

GRC Greece High income EU15

HRV Hrvatska High income EU

HUN Hungary High income EU

IDN Indonesia Lower middle income ASEAN5

IND India Lower middle income ASIA

IRL Ireland High income EU15

ITA Italy High income EU15

JPN Japan High income ASIA

KOR
Korea, 

Republic of
High income ASIA

LTU Lithuania High income EU

LUX Luxembourg High income EU15

LVA Latvia High income EU

MEX Mexico Upper middle income NAFTA

MLT Malta High income EU

NLD Netherlands High income EU15

NOR Norway High income EU15

POL Poland High income EU

PRT Portugal High income EU15

ROU Romania Upper middle income EU

ROW Rest of World ROW

RUS Russia Upper middle income ROW

SVK
Slovak 

Republic
High income EU

SVN Slovenia High income EU

SWE Sweden High income EU15

TUR Turkey Upper middle income ROW

TWN Taiwan High income ASIA

USA United States High income NAFTA


