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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo analisar se as proposições teóricas de Steindl em 

Maturidade e Estagnação do Capitalismo Americano sobre os diferenciais de competitividade 

associados ao porte na indústria americana também seriam válidos para a indústria brasileira. 

Esta análise se foca em três proposições: o salário médio aumenta com o porte da firma; a 

produção e o valor agregado por trabalhador aumentam com o porte da firma; e, a 

participação dos salários no valor agregado diminui com o porte de firma. Adicionalmente 

buscou-se verificar se as proposições acima se manifestariam diferenciadamente ao se analisar 

o processo produtivo isoladamente em contraposição a analisar a firma como um todo. Para 

determinar se as relações observadas são compatíveis com as relações esperada foi utilizado o 

coeficiente de correlação gamma. Foram analisadas neste estudo 21 indústrias, sendo suas 

firmas classificadas em 5 faixas de porte, tendo como base os dados da PIA-Empresa 2007. 

Primeiramente foi analisado se o salário médio aumenta com o porte da firma através da 

analise da relação entre salário médio e o porte da firma, da relação entre o salário médio do 

pessoal ocupado ligado à produção e o porte da firma, da relação entre o salário médio do 

pessoal ocupado não ligado à produção e o porte da firma e da relação entre a remuneração 

dos proprietários e o porte da firma. Foi observado que na indústria brasileira o salário tende a 

aumentar com o porte da firma, sendo esta tendência menos acentuada para os trabalhadores 

ligados à produção do que para os trabalhadores não ligados à produção. Não foi possível 

encontrar uma correlação significativa entre a remuneração dos proprietários e o porte da 

firma. Em seguida foi analisado se a produção e o valor agregado por trabalhador aumentam 

com o porte através da análise da relação entre a Receita Bruta da Venda de Produtos 

Industrializados (RBVPI - utilizada proxy do valor agregado) média por pessoa ocupada e o 

porte da firma e da relação entre a RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção e o 

porte da firma. Foi observado que na indústria brasileira a produção e o valor agregado por 

trabalhador tendem a aumentar com o porte de maneira generalizada. Finalmente, foi 

analisado se a participação dos salários no valor agregado cai com o porte da firma, através da 

análise da participação dos salários na RBVPI e da participação dos salários do pessoal 

ocupado ligado à produção na RBVPI. Foi verificado que embora no processo produtivo a 

participação dos salários no valor agregado tenda a cair com o porte da firma o mesmo não é 

verdade para a firma como um todo. Desta forma, verificou-se que as proposições da Steindl 

são apenas parcialmente validas para a indústria brasileira.  
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INTRODUÇÃO 

Uma das características mais marcantes da estrutura industrial moderna são as 

diferenças de porte observadas entre as firmas que compõem uma mesma indústria. Tais 

diferenciais de porte, geralmente, se traduzem em uma estrutura industrial onde, o número de 

firmas que compõem uma determinada indústria é inversamente proporcional ao porte destas. 

Ou seja, empresas de menor porte tendem a ser mais numerosas do que empresas de maior 

porte. 

Tendo em vista esta característica e considerando o conceito de economias de escala, 

ou retornos crescentes de escala, segundo o qual a eficiência de um processo industrial é 

diretamente proporcional a escala do mesmo, seria natural, devido a economias de escala e 

pecuniárias, que entre as firmas que compõem uma indústria as firmas de maior porte 

desfrutem de diferenciais de custo e produtividade sobre as firmas de menor porte. De fato, 

em Maturidade e Estagnação do Capitalismo Americano (1983), Steindl observou a 

ocorrência deste fenômeno, com maior ou menor intensidade, na maioria das indústrias dos 

Estados Unidos, por ele pesquisadas, tomando como base o Censo Industrial de 1939. 

Considerando os resultados obtidos por Steindl em seu estudo e os reflexos deste 

fenômeno sob a dinâmica competitiva da indústria, resultaria a hipótese de que devido às 

economias de escala as firmas de maior porte apresentam uma produtividade maior do que as 

firmas de menor porte da mesma indústria e consequentemente custos médios menores e uma 

maior margem de lucro. Tendo como base o estudo acima citado, o objetivo deste estudo é 

verificar se as suas conclusões acerca da indústria americana se aplicam à indústria brasileira, 

mais especificamente, identificar se na indústria brasileira se verificam três relações básicas 

por ele propostas: i) o salário médio aumenta com o porte da firma; ii) a produtividade 

aumenta com o porte; iii) a participação dos salários no valor agregado diminui com o porte, 

pois o aumento do salário médio não é suficiente para contrabalançar o aumento da 

produtividade. Estas relações são indicativas da existência de diferenciais de produtividade e, 

consequentemente de custo em favor das firmas de maior porte, entre as firmas que compõem 

uma indústria, gerando vantagens competitivas em favor destas. Para tal, serão analisadas, 

neste estudo, um conjunto de 21 indústrias selecionadas arbitrariamente por serem indústrias 

onde é esperado que o impacto das economias de escala seja relativamente elevado. 
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A presente monografia divide-se em dois capítulos. No primeiro capítulo será feita 

uma breve contextualização desta monografia, buscando situá-la no atual contexto da 

indústria brasileira de forma a justificar a relevância das análises que este estudo se propõe a 

realizar, e em seguida serão apresentadas as bases teóricas e a metodologia adotada por este 

estudo. Este capítulo divide-se em três seções, na primeira seção é realizada uma breve 

análise do atual contexto da indústria brasileira. Na segunda seção são apresentadas as 

proposições teóricas que fundamentam este estudo. Na terceira seção é apresentada a 

metodologia e o algoritmo estatístico, coeficiente gamma, que serve de base para as análises 

realizadas neste estudo. No segundo capítulo é feita a análise das indústrias selecionadas para 

este estudo seguindo a metodologia exposta no primeiro capítulo buscando verificar a 

existência de diferenciais de produtividade associados ao porte da firma. Este capítulo divide-

se em três seções, em todas serão analisadas e testadas as hipóteses constantes no trabalho 

citado do Steindl, na primeira seção será analisada a relação entre o salário médio e o porte da 

firma, buscando verificar se os salários aumentam com o porte. Na segunda seção será 

analisada a relação entre a produção e o valor agregado por trabalhador e o porte da firma, 

visando verificar se o valor agregado por trabalhador aumenta com o porte. Finalmente, na 

terceira seção será analisada a relação entre a participação dos salários no valor agregado e o 

porte da firma, com o objetivo de verificar se a participação dos salários no valor agregado 

diminui com o porte. 
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CAPÍTULO I – A TEORIA DE STEINDL E O ATUAL CONTEXTO DA 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as bases teóricas e a metodologia desta 

monografia, bem como contextualizá-la na atual estrutura industrial brasileira, para tal este 

capítulo divide-se em três seções. Na primeira seção será feita uma breve análise da estrutura 

industrial que compõe o atual contexto da indústria brasileira. Na segunda seção serão 

apresentadas as bases teóricas deste estudo, através da exposição das proposições teóricas de 

Josef Steindl, em Maturidade e Estagnação do Capitalismo Americano (1983), com relação à 

estrutura de custos da indústria e da apresentação do conceito de economias de escala. Na 

terceira seção será exposta a metodologia que serve de base para as análises realizadas neste 

estudo. 

I.1. Atual contexto da indústria brasileira 

Nesta seção será realizada uma breve análise da atual estrutura industrial brasileira 

tomando como base os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) através da Pesquisa Industrial Anual – Empresa 2007 (PIA Empresa 2007) 

para o agregado da indústria brasileira
1
, buscando contextualizar o presente estudo na atual 

estrutura industrial brasileira. Primeiramente, será analisada a composição da indústria 

brasileira de acordo com o porte das firmas que a compõe, agrupando-as em faixas de porte e 

comparando a participação de cada faixa de porte na composição da indústria. Em segundo 

lugar será analisada a participação relativa de cada faixa de porte na receita total da indústria. 

Por fim, será comparada a produtividade média de cada faixa de porte, utilizando o valor da 

transformação industrial médio por pessoa ocupada em cada faixa de porte para medir a 

produtividade média. 

I.1.1. Estrutura da indústria brasileira 

A composição da estrutura industrial brasileira de acordo com o porte das firmas que a 

compõe pode ser obtida através de uma análise dos dados disponibilizados pelo IBGE na PIA 

                                                 
1
  Qualquer referência à indústria brasileira neste trabalho refere-se somente às indústrias de 

transformação, desconsiderando as indústrias extrativas, segundo a classificação adotada pelo IBGE na PIA 

Empresa 2007. 
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Empresa 2007. Para esta análise serão utilizados não somente os dados como também a 

mesma metodologia adotada pelo IBGE na PIA Empresa 2007 para classificar as empresas 

quanto ao porte. Desta forma, as firmas foram classificadas, quanto ao seu porte, de acordo 

com o número de pessoas ocupadas por estas, em 6 faixas de porte
2
: 5 a 29 pessoas ocupadas; 

30 a 49 pessoas ocupadas; 50 a 99 pessoas ocupadas; 100 a 249 pessoas ocupadas; 250 a 499 

pessoas ocupadas; e, 500 ou mais pessoas ocupadas. 

Assim, é possível calcular a participação relativa de cada faixa de porte na composição 

da estrutura industrial brasileira, sob o ponto de vista do número de firmas, comparando o 

número de empresas que compõem cada faixa de porte com o número total de empresas que 

compõem a indústria brasileira. Este cálculo demonstra que: as firmas que possuem entre 5 e 

29 pessoas ocupadas representam 79,09% do total de firmas da indústria brasileira; as firmas 

que possuem entre 30 e 49 pessoas ocupadas representam 8,70%; as firmas que possuem entre 

50 e 99 pessoas ocupadas representam 6,42%; as firmas que possuem entre 100 e 249 pessoas 

ocupadas representam 3,54%; as firmas que possuem entre 250 e 499 pessoas ocupadas 

representam 1,21%; e, as firmas que possuem 500 ou mais pessoas ocupadas representam 

1,04%. 

De maneira alternativa, é possível obter esta mesma participação relativa, sob o ponto 

de vista do número de pessoas ocupadas, comparando o número de pessoas ocupadas em cada 

faixa de porte com o número total de pessoas ocupadas na indústria como um todo. Esta 

análise revela que: as firmas que possuem entre 5 e 29 pessoas ocupadas responde por 19,44% 

do pessoal ocupado na indústria brasileira; as firmas que possuem entre 30 e 49 pessoas 

ocupadas respondem por 7,48%; as firmas que possuem entre 50 e 99 pessoas ocupadas 

respondem por 10,00%; as firmas que possuem entre 100 e 249 pessoas ocupadas respondem 

por 12,08%; as firmas que possuem entre 250 e 499 pessoas ocupadas respondem por 9,42%; 

e, as firmas que possuem 500 ou mais pessoas ocupadas respondem por 41,58%. 

Com base nestes dados verifica-se que a indústria brasileira, no que diz respeito ao 

porte, é marcada por uma estrutura piramidal. Ou seja, o número de firmas que constitui cada 

faixa de porte é inversamente proporcional ao porte representado por cada faixa de porte, 

conforme esperado. Entretanto, a participação de cada faixa de porte no número de pessoas 

ocupadas não segue a mesma distribuição, sendo as maiores participações relativas 

observadas nas faixas de porte mais extremas, 19,44% na faixa de porte mais reduzido e 

                                                 
2
 A PIA Empresa 2007 não possui dados para empresas com menos de 5 pessoas ocupadas. 
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41,58% na faixa de porte mais elevado. Enquanto as faixas de porte intermediárias oscilam 

em níveis entre 7% e 12%. 

I.1.2. Relação entre o tamanho da firma e a participação relativa na 

receita da indústria 

A análise da participação relativa de cada uma das faixas de porte na receita total da 

indústria brasileira, obtida dividindo-se a receita total gerada pelo conjunto de firmas que 

compõem cada faixa de porte pela receita total gerada pela indústria como um todo, revela 

que: as firmas que possuem entre 5 e 29 pessoas ocupadas respondem por 5,38% da receita 

total da indústria brasileira; as firmas que possuem entre 30 e 49 pessoas ocupadas respondem 

por 2,51%; as firmas que possuem entre 50 e 99 pessoas ocupadas respondem por 4,80%; as 

firmas que possuem entre 100 e 249 pessoas ocupadas respondem por 9,27%; as firmas que 

possuem entre 250 e 499 respondem por 10,22%; e, as firmas que possuem 500 ou mais 

pessoas ocupadas respondem por 67,82%. 

Comparando a participação relativa de cada uma das faixas de porte na receita total da 

indústria brasileira com a participação relativa de cada uma destas faixas na composição da 

estrutura industrial brasileira, observa-se uma discrepância entre o peso das faixas de porte na 

composição da estrutura industrial, tanto do ponto de vista do número de firmas quanto do 

ponto de vista do número de pessoas ocupadas, e a sua respectiva participação relativa na 

receita da indústria. Isto indica que as firmas de maior porte possuem algum tipo de vantagem 

competitiva sobre as firmas de menor porte, caso contrário a participação relativa de cada 

faixa de porte na receita da indústria e seu respectivo peso na composição da estrutura 

industrial deveriam ser similares. 

I.1.3. Produtividade média 

A comparação entre número de firmas que compõem cada faixa de porte e a 

participação relativa desta faixa de porte na receita total da indústria brasileira revelou 

indícios da existência de vantagens competitivas a favor das firmas de maior porte. Para 

melhor verificar a existência destas vantagens competitivas, mais especificamente a existência 

de economias de escala, será analisada a produtividade média por pessoa ocupada de cada 

faixa de porte do agregado da indústria brasileira. 
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Para estimar a produtividade média, nesta análise preliminar, será utilizado o valor da 

transformação industrial médio por pessoa ocupada
3
. De acordo com este critério a 

produtividade média observada nas faixas de porte da indústria brasileira foi de: R$ 25.669,20 

nas firmas que possuem entre 5 e 29 pessoas ocupadas; R$ 28,694,95 nas firmas que possuem 

entre 30 a 49 pessoas ocupadas; R$ 38.331,90 nas firmas que possuem entre 50 e 99 pessoas 

ocupadas; R$ 55.178,52 nas firmas que possuem entre 100 e 249 pessoas ocupadas;             

R$ 80.776,10 nas firmas que possuem entre 250 e 499 pessoas ocupadas; e, R$ 135.698,47 

nas firmas que possuem 500 ou mais pessoas ocupadas. 

Com base nestes dados observa-se que a produtividade média cresce em conjunto com 

o porte da firma. Sendo verificada, claramente, a existência de diferenciais de produtividade 

entre as firmas de portes distintos no âmbito geral da indústria brasileira, ocasionando 

vantagens competitivas em favor das firmas de maior porte em detrimento das firmas de 

menor porte. Estes fatos justificam a realização de uma análise mais profunda e detalhada da 

indústria brasileira buscando verificar a ocorrência e extensão das economias de escala e, 

consequentemente, dos diferenciais de custo em indústrias específicas. 

I.2. Proposições teóricas 

Nesta seção serão apresentadas as proposições teóricas que servem de base para a 

presente monografia. Primeiramente será apresentado o conceito de economias de escala e em 

seguida serão expostas as proposições teóricas de Steindl em relação à estrutura de custos da 

indústria, mais especificamente as proposições sobre as economias de escala e os diferenciais 

de custo relacionados com diferenciais de porte que gerariam vantagens competitivas 

decorrentes destes. 

I.2.1. Economias de escala 

Nesta seção será realizada uma breve apresentação do conceito de economias de 

escala, ou retornos crescentes de escala, tendo em vista a importância deste conceito para este 

estudo. A compreensão deste conceito é fundamental para realizar a análise da estrutura de 

custos da indústria brasileira, sob a ótica de Steindl, de maneira correta. De maneira 

simplificada, o conceito de economias de escala afirma que ao elevar-se a escala em que um 

processo produtivo é realizado reduz-se o custo médio deste, conforme descrito por Silberston 

                                                 
3
 Calculado como sendo a razão entre o valor da transformação industrial de cada faixa de porte e o 

número de pessoas ocupadas de cada faixa de porte. 
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(1972). Entretanto, deve-se destacar que existem economias de escala de duas naturezas 

distintas, as economias de escala pecuniárias e as economias de escala reais. 

Segundo Looty e Szapiro (2002) as economias de escala pecuniárias são 

caracterizadas pelo fato de que a redução dos custos da firma deriva da redução do preço pago 

pelos insumos utilizados no processo produtivo. Este fenômeno é geralmente associado ao 

poder de barganha que firmas de maior porte detêm sobre os seus fornecedores. 

Por outro lado, as economias de escala reais configuram-se pela redução dos custos 

devido aos ganhos de produtividade do processo produtivo decorrentes do aumento da escala 

em que este é realizado. As economias de escala reais possuem quatro fontes principais: 

ganhos de especialização; indivisibilidade técnica; economias geométricas; e, economias 

relacionadas à lei dos grandes números. 

Conforme descrito por Looty e Szapiro (2002) as economias de escala são obtidas 

através dos ganhos de especialização porque quanto maior for a escala em que um processo 

produtivo é realizado maiores serão as condições para se implantar a divisão do trabalho neste 

processo produtivo. Quanto maior for a divisão do trabalho em um processo produtivo mais 

especializados serão os trabalhadores e as máquinas utilizadas, e quanto mais especializados 

forem os trabalhadores e as máquinas maior será a sua produtividade. 

As economias de escala decorrentes da indivisibilidade técnica advêm do fato de que o 

fator capital encontra-se disponível em unidades discretas. Desta forma, um processo 

produtivo realizado em uma escala que implique a subutilização de um dado bem de capital 

apresentará retornos crescentes de escala até que este bem de capital atinja sua capacidade 

ótima. 

As economias de escala geométricas, também de acordo com Looty e Szapiro (2002), 

têm origem no fato de que certos processos produtivos tendem a apresentar retornos 

relacionados ao volume de produto processado enquanto seus custos se relacionam com a 

área utilizada para processar o produto. 

As economias de escala relacionadas à lei dos grandes números decorrem do fato de 

que quanto maior for a planta menor será, proporcionalmente, a sua necessidade de manter 

estoques de peças de reposição, capacidade de reserva, supervisores, etc. 
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Nota-se ainda segundo Looty e Szapiro (2002) que adicionalmente às economias de 

escala acima citadas, centradas no nível da planta, observam-se economias de escala ao nível 

da “multiplanta”. Entre as principais fontes de economia de escala ao nível da “multiplanta” 

destacam-se, as economias com os custos de transporte decorrentes da melhor localização 

geográfica da planta, que possibilitam uma maior proximidade com os mercados 

consumidores, permitindo uma redução dos custos de transporte. As economias decorrentes 

da especialização ao nível da “multiplanta” permitem que ao especializar a produção de 

diferentes plantas as firmas consigam uma maior produtividade e uma gestão mais eficiente. 

De fato, segundo Silberstone (1972) as economias de especialização das plantas são a 

principal fonte de economias de escala ao nível da “multiplanta”. Looty e Szapiro (2002) 

citam ainda as economias de duplicação, decorrentes do aumento da capacidade produtiva, 

similar às economias de escala decorrentes da indivisibilidade técnica; e, as economias de 

escala decorrentes da flexibilidade operacional, decorrente do fato de que firmas que operam 

mais de uma planta possuem uma maior flexibilidade operacional em relação às firmas que 

operam uma única planta, possibilitando custos menores. 

É importante salientar que, embora as economias de escala possam originar-se dos 

diversos fatores citados e serem de natureza estática ou dinâmica, para o escopo deste estudo 

será suficiente reconhecer sua existência, independentemente de sua natureza ou origem. Pois, 

o enfoque do presente estudo está em analisar os efeitos das economias de escala e não as 

causas das mesmas. Mais especificamente, o presente estudo foca-se em analisar a existência, 

bem como as conseqüências da intensidade das economias de escala nas indústrias analisadas. 

I.2.2. Proposições teóricas de Steindl 

Steindl (1983) apresenta a teoria dos diferenciais de custo na indústria, baseada na 

teoria da renda diferencial formulada por Ricardo (1982), segundo a qual firmas de uma 

mesma indústria apresentam diferenciais de custo entre si, ocasionados devido às economias 

de escala. O conceito básico da teoria da renda diferencial, que é compartilhado pela teoria 

dos diferenciais de custo, pode ser verificado em: 

O conceito fundamental da teoria é o produtor marginal, que satisfaz duas condições: 1) ele é 

o produtor de maior custo; 2) ele próprio não apresenta excedente, isto é o preço é igual ao 

custo. Sob tais condições, todo o excedente pode ser explicado pelo diferencial de custo. 

(STEINDL, 1983, p.58) 
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A teoria dos diferenciais de custo proposta por Steindl determina que a estrutura de 

custos pode se alterar. Entretanto, de maneira semelhante à fertilidade da terra, no caso de 

Ricardo (1982), os diferenciais de custo, na indústria, também possuem um caráter 

permanente, de forma que um grupo de firmas sempre possuirá custos mais baixos que as 

demais, devido às economias de escala, configurando-se em um grupo de firmas líderes e de 

maior porte em contraposição a um grupo de firmas de custos mais elevado formado pelas 

firmas marginais e de menor porte. Conforme pode ser verificado em: 

Não só os custos médios, mas também os diferenciais de custo, tendem a mudar. Mas 

podemos afirmar, ainda neste caso, que os diferenciais de custo como tais possuem caráter 

permanente. Isso se deve à relativa escassez de grandes unidades de capital, que explica por 

que apenas um número limitado de empresas pode utilizar os métodos mais produtivos, e que 

paralelamente a eles, métodos menos produtivos estejam sempre em uso. (STEINDL, 1983, 

p.58) 

Através de observações empíricas baseadas em uma análise do Censo Industrial dos 

EUA de 1939, Steindl observa que “de maneira geral, os dados confirmam a ampla 

importância das diferenças de custo em favor dos estabelecimentos maiores.” Isto implica que 

em indústrias onde os diferenciais de custo, devido às economias de escala, se fazem 

presentes, a estrutura industrial observada será caracterizada pela maior produtividade das 

firmas de maior porte, em relação às firmas de menor porte. 

Portanto, sob a mesma ótica, o cenário esperado ao se analisar a indústria brasileira, 

deveria ser o de um grupo de firmas de pequeno porte respondendo por uma pequena parcela 

da receita da indústria, embora seja o grupo de firmas mais numeroso da indústria, com custos 

médios mais elevados e um grupo de firmas maiores com custos médios menores, diferenciais 

estes ocasionados pelas potenciais economias de escala existente em cada setor. Tal cenário é 

compatível com o cenário que foi observado nas análises preliminares da indústria brasileira 

realizadas na seção I.1. 

A teoria dos custos diferenciais proposta por ele estaria intrinsecamente ligada à 

existência de economias de escala na indústria independentemente do tamanho das firmas que 

a compõem. Algumas características fundamentais que se espera observar na estrutura 

industrial por ele descrita podem ser encontradas em: 

Sob o ponto de vista teórico, esperamos que a participação de salários no valor agregado 

diminua com o porte, porque a produção e o valor agregado por operário aumentam, graças às 

economias de escala e, embora os salários por trabalhador também aumentem com o porte, 

esse aumento não é suficientemente grande para contrabalançar o aumento na produtividade. 

(STEINDL, 1983, p.40) 
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Desta forma, tendo em vista o atual contexto da indústria brasileira, as proposições de 

Steindl configuram-se como uma possível explicação para o cenário a ser observado. 

Justificando, assim, a análise que este trabalho se propõe a realizar para verificar a validade de 

tais proposições no caso específico da indústria brasileira, em especial se as características 

descritas na citação acima são observadas na indústria brasileira. 

I.3. Metodologia 

A presente seção tem por objetivo apresentar a metodologia que serve de base para as 

análises realizadas nesta monografia. Primeiramente, é preciso destacar que os dados que 

servem de base para o presente estudo foram extraídos de uma tabulação especial da PIA 

Empresa 2007 fornecida pelo IBGE especificamente para este estudo. Desta forma, neste 

estudo, as indústrias são classificadas seguindo a mesma metodologia utilizada pelo IBGE na 

PIA Empresa 2007. 

Foram selecionadas para serem analisadas neste estudo 21 indústrias. Esta seleção foi 

feita de maneira arbitrária, buscando-se selecionar indústrias onde é esperado que o impacto 

das economias de escala seja relativamente elevado. As indústrias selecionadas para serem 

analisadas nesta monografia foram
4
: fabricação de produtos do laticínio (1542); usinas de 

açúcar (1561); fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria (1581); fabricação 

de biscoitos e bolachas (1582); fabricação de maltes, cervejas e chopes (1593); fabricação de 

refrigerantes e refrescos (1595); tecelagem de algodão (1731); confecção de roupas íntimas, 

blusas, camisas e semelhantes (1811); confecção de peças de vestuário – exceto roupas 

íntimas, blusas, camisas e semelhantes (1812); fabricação de calçados de couro (1931); 

fabricação de medicamentos para uso humano (2452); fabricação de sabões, sabonetes e 

detergentes sintéticos (2471); fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas (2481); 

fabricação de artefatos diversos de material plástico (2529); fabricação de cimento (2620); 

fabricação de peças fundidas de ferro e aço (2751); fabricação de máquinas e equipamentos 

para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais (2931); fabricação de tratores 

agrícolas (2932); fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação e 

semelhantes (3222); fabricação de móveis com predominância de madeira (3611); e, 

fabricação de móveis de outros materiais (3613). 

                                                 
4
 Serão relacionados a denominação da indústria selecionada e,entre parênteses, o seu respectivo código 

da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 1.0 (CNAE 1.0). 
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Para classificar as firmas de acordo com o porte foi adotado como critério o número de 

pessoas ocupadas nas mesmas. As firmas foram classificadas em 5 faixas de porte
5
: 30 a 49 

pessoas ocupadas; 50 a 99 pessoas ocupadas; 100 a 249 pessoas ocupadas; 250 a 499 pessoas 

ocupadas; e 500 ou mais pessoas ocupadas. 

Tendo em vista a hipótese central deste trabalho, de que embora o salário médio 

aumente com o porte este aumento não é suficientemente grande para contrabalançar o 

aumento na produtividade, logo a participação dos salários no valor agregado diminui com o 

porte, será calculado um conjunto de variáveis visando verificar a validade destas 

proposições. Primeiramente, para verificar a hipótese de que o salário médio aumenta com o 

porte serão calculados o salário médio, o salário médio do pessoal ocupado ligado à produção 

industrial, o salário médio do pessoal não ligado à produção industrial e a remuneração média 

dos proprietários. Em seguida para verificar a hipótese de que a produtividade aumenta com o 

porte serão calculadas a Receita Bruta da Venda de Produtos Industriais (RBVPI) média por 

pessoa ocupada e a RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção industrial. 

Finalmente, para verificar a hipótese de que a participação dos salários no valor agregado 

diminui com o porte serão calculadas a participação dos salários na RBVPI e a participação 

dos salários do pessoal ligado à produção industrial na RBVPI. 

É importante salientar que neste estudo a RBVPI será utilizada como proxy
6
 do valor 

agregado. Pois, não foram disponibilizados, com o grau de detalhamento necessário a este 

estudo, dados referentes ao valor agregado ou ao valor da transformação industrial. Tal 

abordagem para contornar este tipo de deficiência nos dados foi utilizada por Feijó, Carvalho 

e Rodrigues (2003) em seu estudo sobre concentração industrial e a produtividade do trabalho 

na indústria brasileira na década de 1990: 

O ideal seria trabalhar com o valor agregado (VA) ou valor da transformação industrial (VTI) 

e não com a receita que se aproxima do conceito de valor da produção. No entanto, como 

mencionado anteriormente, não estão disponíveis dados para VA ou VTI para os três anos 

analisados, logo foi necessário usar receita como proxy. (p.27) 

A utilização de variáveis baseadas tanto no pessoal ocupado total, como no pessoal 

ocupado ligado à produção tem por objetivo permitir que se analisem separadamente as 

economias de escala observadas no processo produtivo das economias de escala observadas 

                                                 
5
Por razões práticas, a faixa de porte para firmas que possuem entre 5 e 29 pessoas ocupadas não foi 

incluída neste estudo. Entretanto tal abordagem não deve comprometer as análises deste estudo. 
6
 A RBVPI ser utilizada ao invés da receita total como proxy do valor agregado por excluir as receitas 

obtidas de outras fontes que não a atividade industrial, assim, sendo mais adequada ao propósitos deste estudo. 
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na firma de maneira agregada. Desta forma, possibilitando uma análise mais detalhada das 

economias de escala presentes na indústria brasileira e, consequentemente, dos diferenciais de 

produtividade e de custo, através da comparação dos resultados obtidos de maneira agregada 

com os resultados relativos especificamente ao processo produtivo. 

Para o calculo das variáveis utilizadas neste estudo foram adotadas as seguintes 

metodologias: o salário médio foi calculado dividindo-se o total dos salários, retiradas e 

outras remunerações pelo número total de pessoas ocupadas
7
; o salário médio do pessoal 

ocupado ligado à produção foi calculado dividindo-se os salários e retiradas do pessoal 

ocupado ligado à produção pelo número de pessoas ocupadas ligadas à produção; o salário 

médio do pessoal ocupado não ligado à produção foi calculado dividindo-se os salários e 

retiradas do pessoal ocupado não ligado à produção pelo número de pessoas ocupadas não 

ligadas à produção; a remuneração média dos proprietários foi calculada dividindo-se os 

salários e retiradas dos proprietários pelo número de proprietários; a RBVPI média por pessoa 

ocupada foi calculada dividindo-se a RBVPI pelo número total de pessoas ocupadas; a 

RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção foi calculada dividindo-se a RBVPI pelo 

número de pessoas ocupadas ligado à produção; a participação dos salários na RBVPI foi 

calculada dividindo-se o total dos salários, retiradas e outras remunerações pela RBVPI e 

apresentando o resultado na forma de porcentagem; e, a participação dos salários do pessoal 

ocupado ligado à produção na RBVPI foi calculada dividindo-se os salários e retiradas do 

pessoal ocupado ligado à produção pela RBVPI e apresentando o resultado na forma de 

porcentagem.  

Tendo em vista que, é esperada uma relação crescente entre os salários e o porte da 

firma e entre a produtividade e o porte da firma, os resultados obtidos com o cálculo das 

variáveis ligadas a estas duas relações para as diferentes faixas de porte de cada uma das 

indústrias pesquisadas foram então ordenados de forma crescente. Enquanto a relação 

esperada entre a participação dos salários no valor agregado e o porte da firma é decrescente, 

logo as variáveis relativas a esta relação foram ordenadas de maneira decrescente. 

Para verificar se, de fato, as relações observadas entre as variáveis analisadas e o porte 

da firma são compatíveis com as relações esperadas destas variáveis optou-se por calcular o 

coeficiente de correlação, mais especificamente o coeficiente de correlação gamma (G) de 

                                                 
7
 Para o pessoal ocupado, o pessoal ocupado ligado à produção industrial, o pessoal ocupado não ligado 

à produção industrial e os proprietários e sócios o IBGE disponibiliza tanto o valor destas variáveis em 31/12 

quanto o valor médio destas variáveis no ano, neste estudo foram utilizados os valores médio no ano. 
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Goodman e Kruskal (1954, 1959, 1963, 1972), entre a relação observada e a relação esperada 

de cada variável analisada. Este mesmo algoritmo estatístico foi utilizado por Kawazaki, 

McMillan e Zimmermann (1983) em seu estudo sobre como as firmas respondem as variações 

de demanda através de ajustes de produção e estoque ou de preço. No estudo em questão o 

coeficiente de correlação gamma foi utilizado para testar as hipóteses de que as firmas 

respondem com ajustes de preço apenas a alterações da demanda julgadas como permanentes 

e com ajustes na produção a quaisquer alterações da demanda sejam elas permanentes ou 

transitórias. Para tal o gamma foi usado para analisar a associação entre as variações da 

demanda classificadas como transitórias ou permanentes e os preços e a produção. 

O coeficiente de correlação gamma foi escolhido por ser o mais adequado para esta 

monografia, tendo em vista as proposições adotadas nesta. Considerando que os dados 

analisados neste estudo são de natureza ordinal não seria adequado utilizar o coeficiente de 

correlação de Pearson. Embora o coeficiente de correlação por postos de Spearman (ρ) e o 

coeficiente de correlação por postos de Kendal (τ) sejam adequados para determinar a 

correlação entre dados ordinais, tais coeficientes não seriam os mais adequados a trabalho, 

tendo em vista o alto número de empates na ordenação dos dados. De fato, segundo Statsoft, 

apud Siegel e Castellan (1988) quando há muitos empates
8
 na classificação dos dados é 

preferível utilizar o gamma de Goodman e Kruskal a utilizar o coeficiente de correlação por 

postos de Spearman (ρ) ou o coeficiente de correlação por postos de Kendal (τ). Desta forma, 

julgou-se mais adequado utilizar o coeficiente de correlação gamma nas analises realizadas 

nesta monografia
9
. 

Desta forma, para verificar se, de fato, as relações observadas entre as variáveis 

analisadas e o porte da firma são compatíveis com as relações esperadas destas variáveis, a 

relação observada será comparada à relação esperada comparando cada elemento ordenado 

observada com o elemento respectivo esperado, formando um par de informações (par 

ordenado), para cada uma destas variáveis, e utilizando o coeficiente de correlação gamma 

(G) para medir a correlação entre os valores observados e os valores esperados. Esta é uma 

estatística não paramétrica, ou seja, é uma estatística que não faz pressuposições sobre a 

                                                 
8
 Diz-se que há empate na classificação dos dados quando ao ordenar os pares de dados é atribuída uma 

mesma classificação para mais de um par de dados, em uma categoria qualquer. Em outras palavras, o par 

ordenado (X,Y) é classificado como empatado com qualquer par (W,Z) onde X=W ou Y=Z. Neste estudo são 

analisados, em geral, 94 pares de dados para cada variável e estes dados só podem ser ordenados de 1 a 5 (5 

ordens), correspondente às 5 faixas de porte em que o IBGE, e este trabalho, classificam as firmas. Portanto, 

como o número de ordens deste estudo é relativamente pequeno e há muitos empates na classificação dos dados, 

o coeficiente gamma de Goodman e Kruskal se configura na estatística mais adequada para este estudo. 
9
 Para maiores detalhes sobre as diferenças entre os coeficientes de correlação citados e o cálculo dos 

mesmo, ver Garson (1998) e Göktaş e İşçi (2011). 
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distribuição da amostra, que mede a associação entre duas variáveis ordinais, assim com o rô 

de Spearman ou tau de Kendal. Segundo Garson (1998) o coeficiente gamma de Goodman e 

Kruskal baseia-se na diferença entre os pares concordantes e os pares discordantes, das 

ordenações das variáveis em questão, sendo sua fórmula: 

  
       

       
 

Onde: Na = número total de pares concordantes. 

           Ni = número total de pares discordantes.  

Segundo, Bunchaft e Kellner (1999) a significância de gamma pode ser determinada 

através do teste Z obtido através da seguinte fórmula: 

    
       

       
 

Onde: N = número de observações (número de pares de dados). 

Garson (2010) define como pares concordantes o produto da frequência observada em 

uma célula de uma tabela de contingência pela soma das frequências observadas em todas as 

células simultaneamente abaixo e a direita desta célula, nesta mesma tabela de contingência. 

Pares discordantes são definidos como o produto da frequência observada em uma célula de 

uma tabela de contingência pela soma das frequências observadas simultaneamente acima e a 

direita desta célula nesta mesma tabela de contingência. Através da soma do número de pares 

concordantes é obtido Na, enquanto Ni é obtido através da soma do número de pares 

discordantes. 

Nesta monografia, as tabelas de contingência para cada uma das variáveis estudadas 

foram montadas representando a relação esperada nas colunas e a relação observada nas 

linhas. Cada célula da tabela de contingência representa um par ordenado (x,y) onde x 

representa a classificação ordinal da “relação observada” de uma faixa de porte de uma 

indústria qualquer e y representa a classificação ordinal da “relação esperada” desta faixa de 

porte desta indústria. Por exemplo: na análise da relação entre o salário médio e o porte da 

firma, o par (1,5), representa uma faixa de porte onde foi observado o maior salário médio, 

mas era esperado observar o quinto maior (menor) salário médio; na análise da relação entre a 

produção e o valor agregado por trabalhador e o porte da firma, o par (3,3) representa uma 
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faixa de porte onde foi observada a terceira maior produção por trabalhador e era esperado 

observar a terceira maior produção por trabalhador; na relação entre a participação dos 

salários no valor agregado e o porte da firma, o par (3,1) representa uma faixa de porte onde 

foi observada a terceira menor participação dos salários no valor agregado, mas era esperado 

observar a menor participação dos salários no valor agregado. 

 A frequência de uma célula representa o número de pares de dados que foram 

classificados em um mesmo par ordenado. Tendo em vista as proposições teóricas adotadas 

neste estudo, um perfeito alinhamento entre a relação observada e a relação esperada se 

configuraria em todas as observações se situando na diagonal que vai do canto superior 

esquerdo até o canto inferior direito da tabela de contingência. Enquanto uma inversão 

completa entre a relação observada e a relação esperada se traduziria em todas as observações 

se situando na diagonal que vai do canto inferior direito até o canto superior esquerdo da 

tabela de contingência. Por exemplo, ao consultar a tabela de contingência entre a relação 

observada e a relação esperada entre o salário médio e o porte da firma e observar que à célula 

correspondente ao par (1,1) foi atribuído o número 18, isso quer dizer que em 18 faixas de 

porte foi observado o maior salário médio quando se esperava observar o maior salário médio. 

Da mesma forma, ao se consultar a tabela de contingência entre a relação observada e a 

relação esperada entre a RBVPI média por pessoa ocupada e o porte da firma e verificar que à 

célula correspondente ao par (5,1) foi atribuído o número 0, isso quer dizer que em nenhuma 

faixa de porte foi observada a menor RBVPI média por pessoa ocupada quando se esperava 

observar a maior RBVPI média por pessoa ocupada.  
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CAPÍTULO II – DIFERENCIAIS DE CUSTO, ECONOMIAS DE 

ESCALA E DIFERENCIAIS DE COMPETITIVIDADE 

No presente capítulo serão analisadas as evidências empíricas acerca da existência de 

diferenciais de custo entre firmas de portes distintos pertencentes a uma mesma indústria. Este 

capítulo divide-se em três seções, na primeira seção será avaliada a relação entre o porte da 

firma e o salário médio através da análise do salário médio, do salário médio do pessoal 

ocupado ligado à produção, do salário médio do pessoal ocupado não ligado à produção e da 

remuneração média dos proprietários. Na segunda seção será avaliada a relação entre a 

produção e o valor agregado por trabalhador e o porte da firma, para tal serão analisadas a 

razão entre a RBVPI e o pessoal ocupado e a razão entre a RBVPI e o pessoal ocupado ligado 

à produção. Na terceira seção será avaliada a relação entre a participação dos salários no valor 

agregado e o porte da firma, para tal serão analisadas a proporção entre o total de salários e a 

RBVPI e a proporção entre os salários e retiradas do pessoal ocupado ligado à produção e a 

RBVPI. 

II.1. Relação entre o salário médio e o porte da firma 

Nesta seção será analisada a relação entre o salário médio e o porte da firma para 

verificar se na indústria brasileira, conforme descrito por Steindl (1983, p.40), o salário médio 

aumenta com o porte da firma. Esta análise será realizada em duas etapas, primeiramente será 

estudado o quadro geral através da análise do salário médio de cada faixa de porte das 

indústrias selecionadas para este estudo. Em seguida, para uma análise mais detalhada, 

visando verificar como este aumento do salário médio se distribui entre os trabalhadores 

ligados à produção, os trabalhadores não ligados à produção e os proprietários, serão 

analisados: o salário médio do pessoal ocupado ligado à produção; o salário médio do pessoal 

ocupado não ligado à produção; e, a remuneração média dos proprietários. 

II.1.1. Salário médio 

Na Tabela 1 são apresentados os dados relativos ao salário médio, classificados de 

forma ordinal e crescente de acordo com a faixa de porte das indústrias pesquisadas. Uma 

análise visual preliminar destes dados revela que, de maneira geral, a relação observada entre 
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o salário médio e o porte da firma se alinha à relação esperada entre o salário médio e o porte 

da firma. De fato, se forem consideradas apenas as indústrias onde é observada mais de uma 

irregularidade
10

 na ordenação dos salários de acordo com o porte como indústrias que não se 

adéquam às expectativas estabelecidas, de acordo com este critério, apenas na indústria de 

tecelagem de algodão (1731) e na indústria da fabricação de calçados de couro (1931) não foi 

possível observar a relação esperada entre o salário médio e o porte da firma
11

. 

Tabela 1 - Salário médio anual, ordenado de acordo com o porte 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1561 2,00           1,00           3,00          

1581 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1582 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1593 3,00           2,00           1,00           

1595 5,00           4,00           3,00           1,00           2,00          

1731 3,00           4,00          5,00          2,00           1,00           

1811 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1812 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1931 3,00           4,00          5,00          1,00           2,00          

2452 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2471 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2481 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2529 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2620 3,00           2,00           1,00           

2751 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2931 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2932 2,00           3,00          1,00           

3222 3,00           2,00           1,00           

3611 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

3613 3,00           4,00          2,00           1,00           

CNAE
Faixa de porte

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, 

Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007
 

Para determinar se conforme esperado o salário médio tende a aumentar com o porte 

da firma foi realizada uma análise da correlação entre a relação observada e a relação 

esperada entre o salário médio e o porte da firma. Esta análise foi feita a partir de uma tabela 

de contingência entre estas variáveis (Tabela 2). A partir desta tabela obtém-se um coeficiente 

de correlação gamma (G) de 0,9382 com um p-valor (p) de 0,0574 entre a relação observada e 

a relação esperada entre o salário médio e o porte da firma. Embora este p-valor implique a 

aceitação da hipótese nula (H0) de que G = 0 a um nível de significância (α) de 5%, é possível 

rejeitar H0 se for adotado α = 0,06. Desta forma, os resultados obtidos possibilitam a rejeição 

                                                 
10

 Foram consideradas irregularidades os casos onde uma faixa de porte de uma determinada indústria 

apresentou uma classificação diferente da esperada, por exemplo: o salário médio mais baixo em uma 

determinada indústria não foi observado na faixa de porte mais reduzido. 
11

 Visando facilitar a visualização, as faixas de porte onde foram observadas irregularidades estão 

destacadas em negrito. 
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de H0 a um nível de significância de 6% e, consequentemente, a aceitação da hipótese 

alternativa (H1) de que G ≠ 0, ou seja, há relação entre os salários e o porte da firma. Com 

base nestes dados, é correto afirmar que, conforme proposto por Steindl, existem fortes 

indícios que o salário médio aumenta com o porte da firma. 

Tabela 2 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre o salário médio e o 

porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 18 3 0 0 0 21

X=2 2 17 2 0 0 21

X=3 1 1 16 1 2 21

X=4 0 0 1 14 1 16

X=5 0 0 2 1 12 15

21 21 21 16 15 94

Legenda: X - 

Y-

Classificação ordinal crescente observada do salário médio de uma 

faixa de porte em relação a indústria

Classificação ordinal crescente esperada do salário médio de uma faixa 

de porte em relação a indústria

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - 

Empresa 2007
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II.1.2. Salário médio do pessoal ligado à produção industrial 

Na Tabela 3 são apresentados os dados relativos ao salário médio do pessoal ligado à 

produção industrial, classificados de forma ordinal e crescente de acordo com a faixa de porte 

das indústrias pesquisadas. Uma análise visual preliminar destes dados revela que, de maneira 

geral, a relação observada entre o pessoal ligado à produção e o porte da firma se alinha com a 

relação esperada entre o pessoal ocupado ligado à produção e o porte da firma. Embora haja 

indicação de que tal alinhamento seja menos intenso do que na relação entre o salário médio e 

porte da firma. Nota-se, ainda, que apenas na indústria de fabricação de refrigerantes e 

refrescos (1595), na indústria de tecelagem de algodão (1731) e na indústria de fabricação de 

calçados de couro (1931) não foi possível observar a relação esperada entre o salário médio 

do pessoal ligado à produção industrial e o porte da firma. 

Através da tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre 

o salário médio do pessoal ligado à produção e o porte da firma (Tabela 4), foi realizada uma 

análise da correlação entre a relação observada e a relação esperada visando verificar se, 

conforme previsto, o salário médio do pessoal ligado à produção aumenta com o porte da 

firma. Verifica-se, a partir desta tabela, um coeficiente de correlação gamma de 0,8339 com 
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um p-valor de 0,0083 entre a relação observada e a relação esperada entre o salário médio do 

pessoal ligado à produção e o porte da firma. Este p-valor possibilita a rejeição de H0 a um 

nível de significância de 1%. Logo se deve aceitar H1, ou seja, há correlação entre a relação 

observada e a relação esperada. Desta forma, é seguro afirmar que, conforme proposto por 

Steindl, o salário médio do pessoal ocupado ligado à produção industrial tende a aumentar 

com o porte da firma. 

Tabela 3 - Salário médio do pessoal ocupado ligado à produção industrial, ordenado de acordo com o 

porte 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1561 2,00           1,00           3,00          

1581 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1582 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1593 2,00           3,00          1,00           

1595 5,00           3,00           1,00          4,00          2,00           

1731 2,00          4,00           3,00           5,00          1,00           

1811 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1812 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

1931 2,00           3,00          5,00          1,00           4,00          

2452 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2471 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2481 5,00           4,00           2,00           3,00          1,00           

2529 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2620 3,00           1,00           2,00          

2751 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2931 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2932 2,00           3,00          1,00           

3222 3,00           2,00           1,00           

3611 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

3613 3,00           4,00          2,00           1,00           

CNAE
Faixa de porte

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, 

Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007  

 

Tabela 4 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre o salário 

médio do pessoal ligado à produção industrial e o porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 17 3 1 0 0 21

X=2 2 13 4 0 2 21

X=3 1 3 14 3 0 21

X=4 1 1 1 11 2 16

X=5 0 1 1 2 11 15

21 21 21 16 15 94

Legenda: X - 

Y- Classificação ordinal crescente esperada do salário médio do pessoal 

ligado à produção de uma faixa de porte em relação a indústria
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Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - 

Empresa 2007

Classificação ordinal crescente observada do salário médio do pessoal 

ligado à produção de uma faixa de porte em relação a indústria

 



25 

 

II.1.3. Salário médio do pessoal não ligado à produção industrial 

Na Tabela 5 são apresentados os dados relativos ao salário médio do pessoal não 

ligado à produção industrial, classificados de forma ordinal e crescente de acordo com a faixa 

de porte das indústrias pesquisadas. Através de uma análise visual preliminar observa-se que, 

de maneira geral, a relação observada entre o salário médio do pessoal não ligado à produção 

e o porte da firma se alinha com a relação esperada entre o salário médio do salário médio do 

pessoal não ligado à produção e o porte da firma de maneira similar à observada na relação 

entre o salário médio do pessoal ocupado e o porte da firma. Entretanto, deve-se destacar que 

nas indústrias de fabricação de refrigerantes e refrescos (1595), fabricação de calçados de 

couro (1931) e fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos (2471) não foi 

possível observar a relação esperada entre o salário médio do pessoal não ligado à produção e 

o porte da firma. 

Tabela 5 - Salário médio do pessoal ocupado não ligado à produção industrial, ordenado de acordo com o 

porte 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1561 2,00           1,00           3,00          

1581 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1582 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

1593 3,00           2,00           1,00           

1595 5,00           3,00           4,00          1,00           2,00          

1731 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1811 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1812 5,00           3,00           4,00          2,00           1,00           

1931 4,00           3,00           5,00          1,00           2,00          

2452 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2471 3,00           5,00          4,00          1,00           2,00          

2481 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2529 5,00           4,00           2,00           3,00          1,00           

2620 3,00           2,00           1,00           

2751 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2931 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2932 3,00           2,00           1,00           

3222 3,00           2,00           1,00           

3611 5,00           4,00           3,00           1,00           2,00          

3613 4,00           3,00           2,00           1,00           

CNAE
Faixa de porte

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, 

Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007  

 

A partir da tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre 

o salário médio do pessoal não ligado à produção e o porte da firma (Tabela 6), foi analisada a 
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correlação entre a relação observada e a relação esperada com o objetivo de verificar se, 

conforme proposto, o salário médio do pessoal não ligado à produção aumenta com o porte da 

firma. Por meio desta tabela, obtém-se G = 0,9343 e p = 0,0561 entre a relação observada e a 

relação esperada entre o salário médio do pessoal não ligado à produção industrial e o porte 

da firma. Este p-valor não possibilita a rejeição de H0 para α = 0,05. Entretanto para α = 0,06 

rejeita-se H0. Portanto, a um nível de significância de 6% rejeita-se H0 e aceita-se H1. Desta 

forma, é correto afirmar que, conforme previsto por Steindl, o salário médio do pessoal não 

ligado à produção também apresenta fortes indícios de aumentar com o porte da firma. 

Tabela 6 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre o salário médio do 

pessoal ocupado não ligado à produção industrial e o porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 16 5 0 0 0 21

X=2 4 15 2 0 0 21

X=3 1 1 15 3 1 21

X=4 0 0 3 9 4 16

X=5 0 0 1 4 10 15

21 21 21 16 15 94

Legenda: X - 

Y- Classificação ordinal crescente esperada do salário médio do pessoal 

não ligado à produção de uma faixa de porte em relação a indústria

Total
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Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - 

Empresa 2007

Classificação ordinal crescente observada do salário médio do pessoal 

não ligado à produção de uma faixa de porte em relação a indústria

Total

 

II.1.4. Remuneração média dos proprietários 

A análise preliminar visual da relação entre a remuneração média dos proprietários e o 

porte da firma indica que a relação observada se aproxima da relação esperada entre a 

remuneração média dos proprietários e o porte da firma. De fato, em nenhuma indústria foi 

observada mais de uma irregularidade, indicando que em todas as indústrias pesquisadas a 

remuneração média com os proprietários aumenta com o porte. Conforme pode ser verificado 

na Tabela 7, onde são apresentados os dados relativos à remuneração média dos proprietários, 

classificada de forma ordinal e crescente de acordo com a faixa de porte das indústrias 

pesquisadas. 
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Tabela 7 - Remuneração média dos proprietários, ordenada de acordo com o porte 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1561 3,00           2,00           1,00           

1581 5,00           4,00           3,00           1,00           2,00          

1582 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1593 3,00           1,00           2,00          

1595 5,00           3,00           4,00          2,00           1,00           

1731 5,00           3,00           4,00          2,00           1,00           

1811 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1812 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1931 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2452 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2471 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2481 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2529 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2620 2,00           1,00           

2751 5,00           4,00           2,00           3,00          1,00           

2931 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2932 3,00           2,00           1,00           

3222 2,00           3,00          1,00           

3611 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

3613 4,00           2,00           3,00          1,00           

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, 

Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007

Faixa de porte
CNAE

 

Tabela 8 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre a remuneração 

média dos proprietários e o porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 19 2 0 0 0 21

X=2 2 16 3 0 0 21

X=3 0 3 15 2 0 20

X=4 0 0 2 12 2 16

X=5 0 0 0 2 13 15

21 21 20 16 15 93

Legenda: X - 

Y-

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - 

Empresa 2007

Classificação ordinal crescente observada da remuneração média dos 

proprietários de uma faixa de porte em relação a indústria

Classificação ordinal crescente esperada da remuneração média dos 

proprietários de uma faixa de porte em relação a indústria
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Para confirmar se, de fato, a remuneração média dos proprietários aumenta com o 

porte da firma, conforme esperado, foi analisada a correlação entre a relação observada e a 

relação esperada entre a remuneração média dos proprietários e o porte da firma, através da 

tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada (Tabela 8). A partir 

desta tabela, verifica-se um coeficiente de correlação gamma de 0,9867 e  um p-valor de 

0,3524 entre a relação observada e a relação esperada entre a remuneração média dos 
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proprietários e o porte da firma. Este p-valor não permite rejeitar H0 a um nível de 

significância aceitável. Portanto, conclui-se que não se pode afirmar que haja uma correlação 

significativa entre a remuneração média dos proprietários e o porte da firma, em desacordo 

com as proposições de Steindl. 

II.2. Relação entre a produção e o valor agregado por trabalhador e o 

porte da firma 

Nesta seção será analisada a relação entre a produção e o valor agregado por 

trabalhador e o porte da firma, visando verificar se a produção e o valor agregado por 

trabalhador aumentam com o porte da firma, conforme descrito por Steindl (1983, p.40). Para 

tal, a RBVPI será utilizada com uma proxy do valor agregado. Esta análise será realizada em 

duas partes, primeiramente será analisada a relação entre a RBVPI média por pessoa ocupada 

e o porte da firma. Em seguida será analisada a relação entre a RBVPI média por pessoa 

ocupada ligada à produção e o porte da firma. 

II.2.1. RBVPI média por pessoa ocupada 

Na Tabela 9 são apresentados os dados referentes à RBVPI média por pessoa ocupada, 

classificados de forma ordinal e crescente de acordo com a faixa de porte das indústrias 

pesquisadas. Através de uma análise preliminar é possível verificar que a relação observada 

entre a RBVPI média por pessoa ocupada e o porte da firma se aproxima da relação esperada, 

de maneira geral. Entretanto, não foi possível observar a relação esperada entre a RBVPI 

média por pessoa ocupada e o porte da firma nas indústrias de fabricação de refrigerantes e 

refrescos (1595), tecelagem de algodão (1731), confecção de peças de vestuários – exceto 

roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes (1812), fabricação de calçados de couro (1931), 

fabricação de peças de fundidas de ferro e aço (2751) e fabricação de peças e equipamentos 

para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais (2931). 

A partir da tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre 

a RBVPI média por pessoa ocupada e o porte da firma (Tabela 10), foi analisada a correlação 

entre a relação observada e a relação esperada com o objetivo de verificar se, conforme 

esperado, a RBVPI média aumenta com o porte da firma. Através desta tabela, obtém-se que  

entre a relação observada e a relação esperada entre a RBVPI média por pessoa ocupada e o 

porte da firma G = 0,8436 e p = 0,0105. Este p-valor possibilita a rejeição de H0 para α = 
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0,05. Desta forma, a um nível de significância de 5% rejeita-se H0 e se aceita H1. Portanto, há 

correlação entre a RBVPI e o porte da firma. Assim, é seguro afirmar que a RBVPI média por 

pessoa ocupada aumenta com o porte da firma, conforme descrito por Steindl. 

Tabela 9 - RBVPI média por pessoa ocupada, ordenada de acordo com o porte 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1561 2,00           1,00           3,00          

1581 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1582 5,00           4,00           2,00           3,00          1,00           

1593 2,00           3,00          1,00           

1595 5,00           3,00           4,00          1,00           2,00          

1731 1,00          5,00           4,00           2,00           3,00          

1811 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1812 4,00           3,00           5,00          1,00           2,00          

1931 3,00           4,00          5,00          1,00           2,00          

2452 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2471 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2481 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2529 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2620 3,00           2,00           1,00           

2751 3,00          5,00           4,00           1,00           2,00          

2931 4,00           5,00          2,00           3,00          1,00           

2932 2,00           3,00          1,00           

3222 3,00           2,00           1,00           

3611 5,00           4,00           3,00           1,00           2,00          

3613 4,00           3,00           2,00           1,00           

CNAE
Faixa de porte

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa 

Industrial Annual - Empresa 2007  

 

Tabela 10 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre a RBVPI 

média por pessoa ocupada e o porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 15 5 0 0 1 21

X=2 4 11 6 0 0 21

X=3 2 5 11 2 2 22

X=4 0 0 2 10 3 15

X=5 0 0 2 4 9 15

21 21 21 16 15 94

Legenda: X - 

Y-

Classificação ordinal crescente observada da RBVPI média por pessoa 

ocupada de uma faixa de porte em relação a indústria

Classificação ordinal crescente esperada da RBVPI média por pessoa 

ocupada de uma faixa de porte em relação a indústria
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Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - 

Empresa 2007
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II.2.2. RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção industrial 

Através de uma análise visual preliminar dos dados relativos à RBVPI média por 

pessoa ocupada ligada à produção industrial ordenados de forma crescente de acordo com a 

faixa de porte das indústrias pesquisadas (Tabela 11) é possível verificar que, de maneira 

geral, a relação observada entre a RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção e o 

porte da firma se assemelha à relação esperada. Entretanto nas indústrias de fabricação de 

refrigerantes e refrescos (1595), tecelagem de algodão (1731), confecção de peças de 

vestuários – exceto roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes (1812), fabricação de 

calçados de couro (1931), fabricação de peças de fundidas de ferro e aço (2751) e fabricação 

de peças e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais (2931), 

não foi possível observar a relação esperada entre a RBVPI média por pessoa ocupada ligada 

à produção e o porte da firma. 

Tabela 11 - RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção industrial, ordenada de acordo com o 

porte da firma 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1561 2,00           1,00           3,00          

1581 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

1582 5,00           4,00           2,00           3,00          1,00           

1593 2,00           3,00          1,00           

1595 5,00           3,00           4,00          1,00           2,00          

1731 1,00          5,00           4,00           2,00           3,00          

1811 5,00           4,00           2,00           3,00          1,00           

1812 4,00           3,00           5,00          1,00           2,00          

1931 3,00           4,00          5,00          1,00           2,00          

2452 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2471 4,00           5,00          3,00           2,00           1,00           

2481 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2529 5,00           4,00           3,00           2,00           1,00           

2620 3,00           2,00           1,00           

2751 3,00          5,00           4,00           1,00           2,00          

2931 4,00           5,00          2,00           3,00          1,00           

2932 2,00           3,00          1,00           

3222 3,00           2,00           1,00           

3611 5,00           4,00           3,00           1,00           2,00          

3613 4,00           3,00           2,00           1,00           

CNAE
Faixa de porte

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, 

Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007
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Através da tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre 

a RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção e o porte da firma (Tabela 12), foi 

analisada a correlação entre a relação observada e a relação esperada visando verificar a 

RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção industrial aumenta com o porte da firma, 

conforme esperada. Obtém-se, a partir desta tabela, um coeficiente de correlação gamma de 

0,8334 com um p-valor de 0,0093 entre a relação observada e a relação esperada entre a 

RBVPI média por pessoa ligada à produção e o porte da firma. Este p-valor possibilita a 

rejeição de H0 a um nível de significância de 1%. Portanto, se deve aceitar H1, ou seja, há 

correlação entre a relação observada e a relação esperada. Desta forma, é seguro afirmar que, 

conforme proposto por Steindl, a RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção tende a 

aumentar com o porte da firma. 

Tabela 12 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre a RBVPI média 

por pessoa ocupada ligada à produção industrial e o porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 14 6 0 0 1 21

X=2 5 10 6 0 0 21

X=3 2 5 10 2 2 21

X=4 0 0 3 10 3 16

X=5 0 0 2 4 9 15

21 21 21 16 15 94

Legenda: X - 

Y-

Classificação ordinal crescente observada da RBVPI média por pessoa 

ocupada ligada à produção de uma faixa de porte em relação a indústria

Classificação ordinal crescente esperada da RBVPI média por pessoa 

ocupada ligada à produção de uma faixa de porte em relação a indústria

RELAÇÃO ESPERADA (Y)
Total

R
EL

A
Ç

Ã
O

 

O
B

SE
R

V
A

D
A

 

(X
)

Total

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - 

Empresa 2007

 

II.3. Relação entre a participação dos salários no valor agregado e o porte 

da firma 

Nesta seção será analisada a relação entre a participação dos salários no valor 

agregado e o porte da firma. Para tal, será utilizada a RBVPI como uma proxy do valor 

agregado. Esta análise será realizada em duas etapas primeiramente será calculada a 

participação dos salários no valor agregado e em seguida será calculada a participação dos 

salários do pessoal ligado à produção industrial no valor agregado. Buscando verificar se, 

conforme descrito por Steindl (1983, p 40), a participação dos salários no valor agregado 

diminui com o porte. 
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II.3.1. Participação dos salários na RBVPI 

Na Tabela 13 são apresentados os dados relativos à participação dos salários na 

RBVPI, classificados de forma ordinal e decrescente, de acordo com a faixa de porte das 

indústrias pesquisadas. Uma análise visual preliminar destes dados revela que, de maneira 

geral, não é possível observar a relação esperada entre a participação dos salários na RBVPI e 

o porte da firma. De fato, apenas em oito indústrias pesquisadas a relação observada foi 

idêntica ou se aproximou da relação esperada. Enquanto nas indústrias de fabricação de 

produtos do laticínio (1542), fabricação de refrigerantes e refrescos (1595), tecelagem de 

algodão (1731), confecção de roupas íntimas, blusas camisas e semelhantes (1812), fabricação 

de calçados de couro (1931), fabricação de medicamentos para uso humano (2452), 

fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos (2471), fabricação de tintas vernizes, 

esmaltes e lacas (2481), fabricação de artefatos diversos de material plástico (2529), 

fabricação de cimento (2620), fabricação de peças fundidas de ferro e aço (2751), fabricação 

de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais 

(2931), fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação e semelhantes 

(3222) e fabricação de móveis de outros materiais, não foi possível observar a relação 

esperada entre a participação dos salários na RBVPI. 

Tabela 13 - Participação dos salários na RBVPI, ordenada de acordo com o porte 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 1,00              3,00              4,00              2,00               5,00              

1561 2,00               1,00               3,00              

1581 5,00               4,00               2,00               3,00              1,00               

1582 5,00               4,00               1,00              3,00               2,00               

1593 2,00               3,00              1,00               

1595 5,00               2,00               4,00              1,00               3,00              

1731 1,00              5,00               4,00               2,00               3,00              

1811 5,00               4,00               1,00              2,00               3,00              

1812 4,00               3,00               5,00              1,00               2,00              

1931 3,00              5,00               4,00               1,00               2,00              

2452 5,00               2,00              3,00               4,00              1,00               

2471 3,00               5,00              1,00               4,00              2,00              

2481 5,00               2,00               3,00              1,00               4,00              

2529 5,00               4,00               1,00              2,00               3,00              

2620 3,00               2,00               1,00               

2751 2,00              5,00               4,00               1,00              3,00               

2931 2,00              5,00               1,00              3,00               4,00              

2932 2,00               3,00              1,00               

3222 3,00               2,00               1,00               

3611 5,00               4,00               2,00               1,00               3,00              

3613 4,00               1,00              2,00               3,00              

CNAE
Faixa de porte

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa 

Industrial Annual - Empresa 2007  
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Através da tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre 

a participação dos salários na RBVPI e o porte da firma (Tabela 14), foi realizada uma análise 

da correlação entre a relação observada e a relação esperada com o objetivo de verificar se, 

conforme previsto, a participação dos salários na RBVPI diminui com o porte da firma. A 

partir desta tabela obtém-se um coeficiente de correlação gamma de 0,4003 com um p-valor 

de 0,0264 entre a relação observada e a relação esperada entre a participação dos salários na 

RBVPI e o porte da firma. Este p-valor possibilita a rejeição de H0 a um nível de significância 

de 5%. Logo se deve aceitar H1, ou seja, há correlação entre a relação observada e a relação 

esperada. Entretanto esta é uma correlação fraca. Portanto, não é possível afirmar que a 

participação dos salários no valor agregado diminui com o porte, de maneira generalizada, na 

indústria brasileira. 

Tabela 14 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre a particiapação 

dos salários na RBVPI e o porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 6 7 6 0 2 21

X=2 4 7 5 3 2 21

X=3 8 5 4 2 2 21

X=4 2 2 5 6 1 16

X=5 1 0 1 5 8 15

21 21 21 16 15 94

Legenda: X - 

Y-

Classificação ordinal crescente observada da participação dos salários 

na RBVPI de uma faixa de porte em relação a indústria

Classificação ordinal crescente esperada da participação dos salários 

na RBVPI de uma faixa de porte em relação a indústria

RELAÇÃO ESPERADA (Y)
Total
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A
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A

 

(X
)

Total

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - 

Empresa 2007

 

II.3.2. Participação dos salários do pessoal ocupado ligado à produção 

industrial na RBVPI 

Através de uma análise visual preliminar dos dados relativos à participação dos 

salários do pessoal ocupado ligado à produção na RBVPI ordenados de forma decrescente, de 

acordo com a faixa de porte das indústrias pesquisadas (Tabela 15) é possível verificar que, de 

maneira oposta à da participação dos salários na RBVPI, a relação observada parece ser 

condizente com a relação esperada entre a participação dos salários do pessoal ocupado ligado 

à produção na RBVPI e o porte da firma. Entretanto não foi possível observar a relação 

esperada nas indústrias de tecelagem de algodão (1731), confecção de roupas íntimas, blusas, 

camisas e semelhantes (1811), confecção de peças de vestuário - exceto roupas íntimas, 
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blusas, camisas e semelhantes (1812), fabricação de calçados de couro (1931), fabricação de 

artefatos diversos de material plástico (2529), fabricação de peças fundidas de ferro e aço 

(2751), fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de 

produtos animais (2931) e fabricação de móveis de outros materiais (3613). 

Tabela 15 - Participação dos salários do pessoal ocupado ligado à produçào industrial na RBVPI, 

ordenada de acordo com o porte 

30 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou +

1542 4,00       5,00      3,00       2,00       1,00       

1561 2,00       1,00       3,00      

1581 5,00       4,00       3,00       2,00       1,00       

1582 5,00       4,00       2,00       3,00      1,00       

1593 2,00       3,00      1,00       

1595 5,00       3,00       4,00      1,00       2,00      

1731 2,00      5,00       4,00       1,00       3,00      

1811 5,00       4,00       1,00      2,00       3,00      

1812 4,00       3,00       5,00      1,00       2,00      

1931 3,00       4,00      5,00      1,00       2,00      

2452 5,00       4,00       3,00       2,00       1,00       

2471 4,00       5,00      3,00       2,00       1,00       

2481 5,00       3,00       4,00      2,00       1,00       

2529 5,00       4,00       1,00      2,00       3,00      

2620 3,00       2,00       1,00       

2751 2,00      5,00       4,00       1,00       3,00      

2931 4,00       5,00      1,00      3,00       2,00       

2932 2,00       3,00      1,00       

3222 3,00       2,00       1,00       

3611 5,00       4,00       3,00       1,00       2,00      

3613 4,00       1,00      2,00       3,00      

CNAE
Faixa de porte

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, 

Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007
 

A partir da tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre 

a participação dos salários do pessoal ligado à produção na RBVPI e o porte da firma (Tabela 

16), foi analisada a correlação entre a relação observada e a relação esperada com o objetivo 

de verificar se, conforme esperado, a participação dos salários do pessoal ocupado ligado à 

produção diminui com o porte da firma. Através desta tabela, obtém-se que G = 0,7013 e p = 

0,0053 entre a relação observada e a relação esperada entre a participação dos salários do 

pessoal ocupado ligado à produção na RBVPI e o porte da firma. Este p-valor possibilita a 

rejeição de H0 para α = 0,01. Desta forma, a um nível de significância de 1% rejeita-se H0 e se 

aceita H1. Portanto, há correlação entre a participação dos salários do pessoal ligado à 

produção e o porte da firma. Desta forma, é correto afirmar que a participação dos salários do 
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pessoal ocupado ligado à produção diminui com o porte da firma, conforme proposto por 

Steindl. 

Tabela 16 - Tabela de contingência entre a relação observada e a relação esperada entre a partcipação dos 

salários do pessoal ocupado ligado à produção industrial e o porte da firma 

Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5

X=1 10 7 4 0 0 21

X=2 5 10 4 0 2 21

X=3 6 4 7 3 1 21

X=4 0 0 4 8 4 16

X=5 0 0 2 5 8 15

21 21 21 16 15 94

Legenda: X - 

Y-

Classificação ordinal crescente observada da participação dos salários do pessoal 

ligado à produção na RBVPI de uma faixa de porte em relação a indústria

Classificação ordinal crescente esperada da participação dos salários do pessoal ligado 

à produção industrial na RBVPI de uma faixa de porte em relação a indústria

RELAÇÃO ESPERADA (Y)
Total
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(X
)

Total

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007
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CONCLUSÃO 

Esta monografia analisou os diferenciais de custo e produtividade nas indústrias 

selecionadas buscando verificar se as conclusões de Steindl sobre a indústria americana 

seriam aplicáveis à indústria brasileira. Mais especificamente, buscou-se verificar se: 1) o 

salário médio aumenta com o porte da firma; 2) a produção e o valor agregado por trabalhador 

aumentam com o porte; 3) a participação dos salários no valor agregado diminui com o porte. 

A análise da relação entre o salário médio e o porte da firma verificou que, no âmbito 

geral, na indústria brasileira, o salário médio tende, de fato a aumentar com o porte da firma, 

conforme esperado. Sendo observada uma correlação de 93,82% entre os salários e o porte. A 

análise mais detalhada da relação entre os salários e o porte revelou que este aumento se dá de 

forma desigual entre os trabalhadores diretamente ligados à produção e aqueles não ligados à 

produção. Sendo observas correlações de 83,39% e 93,43% respectivamente. Isto indica que o 

salário médio dos trabalhadores não ligados à produção tende a aumentar com o porte da 

firma de maneira mais acentuada do que o salário médio dos trabalhadores ligados à 

produção. Embora a análise da relação entre a remuneração média dos proprietários e o porte 

da firma tenha apontado uma correlação de 98,67% entre a remuneração dos proprietários e o 

porte da firma, tal coeficiente de correlação não foi considerado estatisticamente significativo. 

Portanto, sem maiores estudos sobre a relação entre a remuneração média dos proprietários e 

o porte da firma não é possível afirmar que estas duas variáveis estejam relacionadas. 

A análise da relação entre a produção e o valor agregado por trabalhador e o porte da 

firma revelou que, conforme esperado, a produção e o valor agregado por trabalhador 

aumentam com o porte da firma, na indústria brasileira. Verificou-se este aumento tanto no 

âmbito geral quanto no âmbito do processo produtivo. De fato, foi observada uma correlação 

de 84,36% entre a RBVPI média por pessoa ocupada e o porte da firma e uma correlação de 

83,34% entre a RBVPI média por pessoa ocupada ligada à produção e o porte. Isto indica que, 

conforme esperado as firmas de porte mais elevado gozam de uma maior produtividade em 

relação às firmas porte mais reduzido e que apenas uma pequena parcela deste diferencial de 

produtividade não advém diretamente do processo produtivo. 

Finalmente, a análise da relação entre a participação dos salários no valor agregado e o 

porte da firma produziu resultados mistos. Enquanto foi verificada uma fraca correlação de 
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apenas 40,03% entre a participação dos salários na RBVPI e o porte da firma, foi observada 

uma correlação moderada de 70,13% entre a participação dos salários do pessoal ligado à 

produção na RBVPI e o porte. Isto indica que embora no agregado, a participação dos salários 

no valor agregado não tenda a se reduzir com o aumento do porte da firma, no processo 

produtivo a participação dos salários do pessoal ocupado ligado à produção no valor agregado 

tende a se reduzir com o aumento do porte da firma. 

Portanto, verifica-se que as proposições de Steindl acerca da indústria americana 

aplicam-se apenas parcialmente à indústria brasileira. Enquanto, de fato, observa-se que na 

indústria brasileira os salários aumentam com o porte e a produção e o valor agregado por 

trabalhador também aumenta com o porte, ou seja, a produtividade aumenta com o porte, é 

observada apenas uma redução muito limitada da participação dos salários no valor agregado. 

Desta forma, conclui-se que no âmbito geral da indústria brasileira os aumentos dos salários 

associados ao porte são suficientemente grandes para contrabalançar os ganhos de 

produtividade associados ao porte e, portanto, a participação dos salários no valor agregado 

não tende a diminuir com o aumento do porte da firma, contrariando as proposições de Steindl 

sobre a participação dos salários no valor agregado. Entretanto, exclusivamente no âmbito do 

processo produtivo as suas proposições são completamente válidas para a indústria brasileira, 

em concordância com suas observações sobre a indústria americana. 
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ANEXO A – DADOS NOMINAIS DAS VARIÁVEIS PESQUISADAS 

Tabela A.1 – Dados nominais das variáveis pesquisadas 

Denominação CNAE
Faixa de pessoal 

ocupado
Salário médio

Salário médio 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Salário médio 

pessoal 

ocupado não 

ligado à 

produção

Remune-

ração média 

dos proprietá-

rios

RBVPI/ pessoal 

ocupado

RBVPI/ 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Partici-

pação dos  

salários na 

RBVPI

Partici-

pação dos 

salários do 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção 

na RBVPI 

30 A 49 8.414,88        7.909,03         10.577,77       10.526,16      171.879,74        209.261,24       4,90% 3,78%

50 A 99 9.595,85        8.636,52         11.296,14       21.477,97      177.757,31        224.056,89       5,40% 3,85%

100 A 249 12.143,15      10.199,43       15.423,34       34.330,53      223.215,58        290.998,53       5,44% 3,50%

250 A 499 14.738,47      12.861,33       18.081,93       70.658,92      295.257,40        422.191,40       4,99% 3,05%

500 OU MAIS 31.844,23      22.410,05       42.227,08       207.673,45    549.306,34        1.019.374,17    5,80% 2,20%

30 A 49 - - - - - - - -

50 A 99 - - - - - - - -

100 A 249 15.148,48      14.790,13       16.763,46       12.891,33      280.118,85        351.913,69       5,41% 4,20%

250 A 499 18.626,21      16.949,33       26.747,83       98.049,57      355.019,76        411.667,72       5,25% 4,12%

500 OU MAIS 11.712,73      12.467,07       10.365,89       146.888,85    61.070,73          103.389,47       19,18% 12,06%

30 A 49 7.692,90        7.521,38         7.231,52         12.430,16      27.751,53          41.784,97         27,72% 18,00%

50 A 99 7.922,27        7.534,39         7.618,52         16.149,03      36.068,80          51.462,62         21,96% 14,64%

100 A 249 9.797,54        9.538,83         9.367,30         26.729,90      68.921,09          99.821,77         14,22% 9,56%

250 A 499 15.413,17      13.498,35       15.399,34       65.947,82      101.181,80        201.754,07       15,23% 6,69%

500 OU MAIS 17.099,48      14.882,68       18.982,87       58.514,29      186.578,77        402.541,58       9,16% 3,70%

30 A 49 7.366,81        6.981,81         9.144,18         11.895,09      29.724,45          34.100,13         24,78% 20,47%

50 A 99 8.410,47        8.037,34         8.979,65         14.960,69      63.454,19          79.625,45         13,25% 10,09%

100 A 249 9.144,11        8.204,35         13.802,38       34.558,55      118.535,51        144.327,08       7,71% 5,68%

250 A 499 10.997,97      9.446,91         14.720,82       59.701,50      97.477,52          125.831,70       11,28% 7,51%

500 OU MAIS 15.382,29      11.114,02       20.908,00       163.731,53    140.506,08        221.742,50       10,95% 5,01%

30 A 49 - - - - - - - -

50 A 99 - - - - - - - -

100 A 249 17.393,95      18.229,10       15.080,63       77.957,14      299.468,57        486.171,74       5,81% 3,75%

250 A 499 18.115,60      16.820,83       16.481,41       180.616,88    147.276,01        209.345,51       12,30% 8,03%

500 OU MAIS 30.628,30      27.782,46       34.470,47       142.362,40    1.186.135,54     2.032.476,68    2,58% 1,37%

30 A 49 10.526,80      10.056,59       11.722,03       11.988,30      81.894,09          113.985,15       12,85% 8,82%

50 A 99 15.837,94      11.950,35       21.076,37       43.198,59      282.275,06        449.542,47       5,61% 2,66%

100 A 249 16.714,39      18.066,49       14.388,36       21.796,80      187.346,81        313.395,82       8,92% 5,76%

250 A 499 21.632,31      11.679,40       31.167,97       54.197,96      563.919,59        1.134.993,87    3,84% 1,03%

500 OU MAIS 20.267,21      16.473,48       21.364,72       277.750,66    318.795,13        1.087.725,72    6,36% 1,51%

30 A 49 10.543,29      9.945,06         12.611,37       17.854,68      164.558,48        193.820,63       6,41% 5,13%

50 A 99 10.238,01      9.109,93         13.245,90       41.581,80      75.116,81          83.975,38         13,63% 10,85%

100 A 249 9.932,62        9.164,47         14.624,38       27.968,75      77.896,63          87.274,20         12,75% 10,50%

250 A 499 11.067,33      8.680,14         18.486,50       67.816,73      153.138,39        191.404,18       7,23% 4,53%

500 OU MAIS 14.643,30      12.173,45       30.287,64       140.071,84    133.104,91        150.104,01       11,00% 8,11%

30 A 49 7.013,72        6.563,42         9.199,87         12.358,75      37.728,02          42.773,07         18,59% 15,34%

50 A 99 7.697,96        7.116,38         10.250,86       20.669,69      44.980,55          51.245,28         17,11% 13,89%

100 A 249 8.114,01        7.505,85         11.845,45       24.523,10      68.393,69          77.363,68         11,86% 9,70%

250 A 499 10.117,01      8.841,89         21.769,47       41.184,06      69.342,25          76.080,54         14,59% 11,62%

500 OU MAIS 11.629,59      9.664,85         22.582,61       179.535,57    71.467,53          82.771,95         16,27% 11,68%

30 A 49 7.408,57        7.024,66         9.146,78         11.977,74      37.723,02          42.567,02         19,64% 16,50%

50 A 99 7.455,97        6.921,38         11.322,19       13.554,38      39.629,59          43.965,94         18,81% 15,74%

100 A 249 7.870,59        7.235,45         10.648,33       30.571,20      36.684,05          40.537,85         21,46% 17,85%

250 A 499 9.765,38        8.452,29         15.198,90       46.279,26      83.364,35          99.206,36         11,71% 8,52%

500 OU MAIS 11.779,63      10.285,67       18.469,15       69.666,93      80.014,84          95.458,70         14,72% 10,77%

30 A 49 8.322,61        7.922,75         11.009,00       13.113,16      37.417,40          40.324,92         22,24% 19,65%

50 A 99 8.090,02        7.798,43         12.228,78       15.529,18      31.193,41          33.139,48         25,94% 23,53%

100 A 249 7.919,87        7.693,63         10.739,80       19.115,03      30.583,70          32.566,37         25,90% 23,62%

250 A 499 9.334,53        8.314,08         17.769,08       46.722,45      80.356,53          88.296,95         11,62% 9,42%

500 OU MAIS 8.891,72        7.714,48         14.474,68       175.241,16    62.826,33          71.720,64         14,15% 10,76%

1811

Confecção de peças de 

vestuário - exceto 

roupas íntimas, blusas 

camisas e semelhantes

1812

Fabricação de calçados 

de couro
1931

(continua)

Fabricação de produtos 

do laticínio
1542

Usinas de açúcar 1561

Fabricação de produtos 

de padaria, confeitaria e 

pastelaria

1581

Fabricação de biscoitos 

e bolachas
1582

Fabricação de maltes, 

cervejas e chopes
1593

Fabricação de 

refrigerantes e 

refrescos

1595

Tecelagem de algodão 1731

Confecção de roupas 

íntimas, blusas camisas 

e semelhantes
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Denominação CNAE
Faixa de pessoal 

ocupado
Salário médio

Salário médio 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Salário médio 

pessoal 

ocupado não 

ligado à 

produção

Remune-

ração média 

dos proprietá-

rios

RBVPI/ pessoal 

ocupado

RBVPI/ 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Partici-

pação dos  

salários na 

RBVPI

Partici-

pação dos 

salários do 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção 

na RBVPI 

30 A 49 11.424,95      11.309,65       10.943,75       13.732,33      59.045,91          77.107,97         19,35% 14,67%

50 A 99 17.926,76      14.032,36       27.112,65       43.389,89      133.916,24        181.460,11       13,39% 7,73%

100 A 249 22.911,96      16.296,81       34.857,06       55.773,95      168.862,99        258.998,13       13,57% 6,29%

250 A 499 33.466,76      17.897,62       57.619,48       127.132,42    242.093,85        391.313,13       13,82% 4,57%

500 OU MAIS 55.107,89      29.705,29       70.372,22       292.624,63    501.963,20        1.101.386,18    10,98% 2,70%

30 A 49 13.855,40      10.853,55       19.055,41       28.469,03      168.039,85        244.150,93       8,25% 4,45%

50 A 99 11.620,09      9.848,18         15.668,11       25.889,80      117.240,24        156.269,31       9,91% 6,30%

100 A 249 14.508,08      11.814,14       16.474,56       46.880,90      240.285,57        300.005,99       6,04% 3,94%

250 A 499 31.537,40      17.436,57       63.638,74       54.750,09      327.785,12        480.427,83       9,62% 3,63%

500 OU MAIS 36.919,20      20.204,92       50.838,49       155.229,13    489.803,10        1.073.905,62    7,54% 1,88%

30 A 49 18.169,71      15.555,49       17.813,45       36.545,13      271.388,56        398.775,03       6,70% 3,90%

50 A 99 19.384,13      16.379,11       24.058,51       45.717,11      331.855,89        476.903,94       5,84% 3,43%

100 A 249 24.843,89      20.501,34       32.538,83       83.143,70      409.814,03        586.577,66       6,06% 3,50%

250 A 499 25.934,36      18.514,84       35.966,65       301.561,00    450.035,23        678.634,89       5,76% 2,73%

500 OU MAIS 52.420,41      37.349,26       72.590,40       491.084,60    820.951,50        1.405.945,65    6,39% 2,66%

30 A 49 11.883,43      10.688,47       15.798,86       21.046,79      89.847,42          103.827,61       13,23% 10,29%

50 A 99 13.441,47      11.889,45       21.825,96       25.835,10      121.769,73        141.311,13       11,04% 8,41%

100 A 249 15.180,38      13.102,89       24.707,61       43.767,30      163.528,03        189.865,44       9,28% 6,90%

250 A 499 16.979,67      14.651,61       24.263,95       79.754,06      165.721,45        206.666,70       10,25% 7,09%

500 OU MAIS 24.211,23      18.147,69       44.244,51       221.303,79    222.030,66        254.550,62       10,90% 7,13%

30 A 49 - - - - - - - -

50 A 99 - - - - - - - -

100 A 249 16.786,20      18.852,91       14.218,87       22.150,00      287.989,75        523.218,03       5,83% 3,60%

250 A 499 23.564,88      31.483,59       17.110,89       49.752,75      448.303,20        1.029.801,69    5,26% 3,06%

500 OU MAIS 31.422,52      28.952,08       34.882,92       - 702.899,09        1.056.818,01    4,47% 2,74%

30 A 49 11.680,40      11.149,51       15.200,24       16.759,77      109.020,27        125.101,47       10,71% 8,91%

50 A 99 13.086,49      12.697,12       14.693,50       19.507,08      86.561,99          98.493,51         15,12% 12,89%

100 A 249 15.189,42      14.017,49       24.002,36       39.356,84      102.878,68        113.597,59       14,76% 12,34%

250 A 499 18.512,43      16.563,23       30.302,59       26.096,73      209.275,11        243.972,06       8,85% 6,79%

500 OU MAIS 24.225,23      21.727,56       41.780,00       220.590,92    181.828,00        201.727,72       13,32% 10,77%

30 A 49 14.577,56      12.513,08       20.742,29       26.168,66      164.474,41        212.178,63       8,86% 5,90%

50 A 99 15.236,14      13.853,11       19.883,38       24.162,63      144.682,25        182.573,44       10,53% 7,59%

100 A 249 19.307,08      16.447,39       25.652,44       57.153,16      245.441,79        326.111,47       7,87% 5,04%

250 A 499 20.890,59      17.876,55       26.740,51       71.900,50      219.465,83        317.048,13       9,52% 5,64%

500 OU MAIS 29.371,04      20.582,04       57.471,31       156.042,63    292.799,51        382.270,20       10,03% 5,38%

30 A 49 - - - - - - - -

50 A 99 19.625,95      19.198,99       19.840,23       32.471,27      182.728,53        228.209,41       10,74% 8,41%

100 A 249 18.057,89      17.374,87       19.874,44       39.977,85      149.301,66        176.167,15       12,09% 9,86%

250 A 499 - - - - - - - -

500 OU MAIS 36.822,68      29.293,29       57.614,92       415.277,20    948.940,68        1.275.360,67    3,88% 2,30%

30 A 49 11.311,35      7.958,72         18.693,45       31.648,69      54.403,27          74.024,12         20,79% 10,75%

50 A 99 13.622,61      9.495,35         20.084,47       31.428,39      149.942,81        234.968,69       9,09% 4,04%

100 A 249 - - - - - - - -

250 A 499 - - - - - - - -

500 OU MAIS 34.257,75      30.850,40       42.653,65       377.379,49    1.134.026,20     1.472.689,49    3,02% 2,09%

30 A 49 9.613,61        9.166,47         12.401,16       13.558,24      54.495,75          62.721,61         17,64% 14,61%

50 A 99 9.936,00        9.221,71         13.299,10       18.595,37      77.701,63          88.636,91         12,79% 10,40%

100 A 249 10.721,60      9.861,85         15.092,18       20.242,50      108.297,96        126.032,42       9,90% 7,82%

250 A 499 12.466,04      10.552,86       22.463,17       58.268,83      155.497,35        173.641,77       8,02% 6,08%

500 OU MAIS 13.777,29      12.313,31       17.393,22       141.059,73    133.890,21        169.128,87       10,29% 7,28%

30 A 49 8.647,90        8.421,33         10.729,43       10.932,15      93.063,86          105.222,20       9,29% 8,00%

50 A 99 7.785,52        7.239,99         14.353,67       13.441,00      115.637,41        125.763,85       6,73% 5,76%

100 A 249 11.360,24      9.947,79         23.467,07       12.609,57      145.617,05        168.505,83       7,80% 5,90%

250 A 499 15.133,29      10.847,97       25.823,43       37.729,63      185.774,45        177.667,21       8,15% 6,11%

Fabricação de 

medicamentos para uso 

humano

2452

Fabricação de peças 

fundidas de ferro e aço
2751

Fabricação de sabões, 

sabonetes e 

detergentes sintéticos

2471

Fabricação de tintas, 

vernizes, esmaltes e 

lacas

2481

(continuação)

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Annual - Empresa 2007

Fabricação de móveis 

com predominância de 

madeira

3611

Fabricação de móveis 

de outros materiais
3613

Fabricação de má-

quinas e equipa-

mentos para agri-

cultura, avicultura e 

obtenção de produtos 

animais

2931

Fabricação de tratores 

agrícolas
2932

Fabricação de 

aparelhos telefônicos, 

sistemas de 

intercomunicação e 

semelhantes

3222

Fabricação de artefatos 

diversos de material 

plástico

2529

Fabricação de cimento 2620
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ANEXO B – PARES CONCORDANTES E DISCORDANTES DAS 

RELAÇÕES ANALISADAS 

Tabela B.1 – Pares concordantes das relações analisadas 

Pares 

ordenados

Salário 

médio

Salário 

médio 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Salário 

médio 

pessoal 

ocupado 

não ligado 

à 

produção

Remunera-

ção média 

dos 

proprietá-

rios

RBVPI/ 

pessoal 

ocupado

RBVPI/ 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Participa-

ção dos 

salários na 

RBVPI

Participa-

ção dos 

salários do 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção 

na RBVPI

(1,1) 1260 1173 1088 1330 1005 924 348 620

(1,2) 156 153 260 102 255 306 308 336

(1,3) 0 31 0 0 0 0 174 124

(1,4) 0 0 0 0 0 0 0 0

(1,5) 0 0 0 0 0 0 0 0

(2,1) 102 100 204 102 200 250 164 230

(2,2) 850 585 750 768 495 450 238 420

(2,3) 62 116 62 93 180 180 120 116

(2,4) 0 0 0 0 0 0 33 0

(2,5) 0 0 0 0 0 0 0 0

(3,1) 31 30 31 0 60 62 224 186

(3,2) 31 84 31 93 150 155 130 124

(3,3) 448 364 405 435 286 260 80 175

(3,4) 13 39 42 30 24 24 18 36

(3,5) 0 0 0 0 0 0 0 0

(4,1) 0 15 0 0 0 0 28 0

(4,2) 0 14 0 0 0 0 28 0

(4,3) 13 13 42 30 26 39 65 52

(4,4) 168 121 90 156 90 90 48 64

(4,5) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,1) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,2) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,3) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,4) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,5) 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (Na) 3134 2838 3005 3139 2771 2740 2006 2483

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Anual - Empresa 2007  

 



43 

 

Tabela B.2 – Pares discordantes das relações analisadas 

Pares 

ordenados

Salário 

médio

Salário 

médio 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Salário 

médio 

pessoal 

ocupado 

não ligado 

à 

produção

Remunera-

ção média 

dos 

proprietá-

rios

RBVPI/ 

pessoal 

ocupado

RBVPI/ 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção

Participa-

ção dos 

salários na 

RBVPI

Participa-

ção dos 

salários do 

pessoal 

ocupado 

ligado à 

produção 

na RBVPI

(1,5) 0 0 0 0 59 59 120 0

(1,4) 0 0 0 0 0 0 0 0

(1,3) 0 22 0 0 0 0 174 100

(1,2) 9 12 25 4 30 42 105 77

(1,1) 0 0 0 0 0 0 0 0

(2,5) 0 78 0 0 0 0 82 78

(2,4) 0 0 0 0 0 0 84 0

(2,3) 4 28 4 9 42 42 90 40

(2,2) 17 26 15 0 22 20 77 60

(2,1) 0 0 0 0 0 0 0 0

(3,5) 36 0 17 0 36 38 44 19

(3,4) 3 15 12 4 8 10 22 18

(3,3) 0 42 0 0 0 0 20 0

(3,2) 0 3 0 0 0 0 15 0

(3,1) 0 0 0 0 0 0 0 0

(4,5) 3 8 20 4 18 18 7 28

(4,4) 28 22 9 0 20 20 12 16

(4,3) 0 1 0 0 0 0 5 0

(4,2) 0 0 0 0 0 0 2 0

(4,1) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,5) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,4) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,3) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,2) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5,1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (Ni) 100 257 102 21 235 249 859 436

Fonte: Tabulação própria baseada em dados fornecidos pelo IBGE, Pesquisa Industrial Anual - Empresa 2007  


