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Este trabalho visa sistematizar o conhecimento 
a respeito da relação entre exportações e desempenho 
ao nível da firma, em países desenvolvidos, em países 
em desenvolvimento, e no Brasil.

Um dos fatos estilizados recorrentes nesta lite-
ratura é que as firmas exportadoras são caracterizadas 
por serem maiores, mais produtivas, e venderem mais 
no mercado interno, apresentando indicadores de 
competitividade mais favoráveis do que as firmas não 
exportadoras. Além disso, estas empresas apresentam 
muitos ganhos de tamanho, eficiência e produtividade, 
o que ocorre antes da firma começar a exportar. Neste 
sentido, firmas exportadoras se autosselecionam, e o 
fato de uma firma exportar pode ser considerado uma 
boa proxy de sua competitividade, inclusive no próprio 
mercado de origem.

Porém, pode haver ganhos de competitividade 
posteriores à entrada nesse mercado para as firmas 
exportadoras. Estes ganhos podem derivar das economias 
de escala propiciadas pelos exportadores, ou mesmo 
resultar da maior pressão competitiva enfrentada em 
nível internacional. Ainda, estes ganhos podem ter 
relação com a melhora das capacidades de produção e 
inovação por parte das firmas que começam a exportar. 
Com efeito, os exportadores podem ser estimulados 
pelas cadeias produtivas nas quais se inserem a se 
enquadrar em padrões de tecnológicos e de qualidade 
superiores. Para isso, estes exportadores podem ter 
acesso a insumos e equipamentos importados de me-
lhor qualidade, ou mesmo cooperar tecnologicamente 
com outras empresas da cadeia em nível mundial Esta 
hipótese tem sido chamada de learning-by-exporting 
pela literatura (em analogia ao aprendizado do tipo 
learning-by-doing), e pode se manifestar de várias 
formas, sendo escala e notadamente produtividade 
as mais avaliadas pela literatura.

Estabelecer as relações de temporalidade e 
causalidade pode ter importantes implicações sobre a 
formulação de políticas públicas de promoção de expor-
tações. Se existirem benefícios subsequentes à entrada 

no mercado internacional, a redução das barreiras à 
entrada no comércio internacional deve ter impacto 
significativo sobre a competitividade de longo prazo 
para as firmas. A existência destes benefícios também 
pode ser um incentivo adicional para as firmas busca-
rem a internacionalização, bem como uma justificativa 
econômica para o apoio governamental à exportação. 

Esta revisão presta atenção especial à hipótese 
do aprendizado da exportação. De maneira geral, a 
confirmação da hipótese do aprendizado, quando 
presente, tende a ocorrer nos artigos referentes a 
países em desenvolvimento e no Brasil. Uma possível 
explicação é a de que nos países menos desenvolvidos, 
onde o acesso à tecnologia é mais restrito, a exposição 
das firmas ao mercado internacional pode apresentar 
maiores benefícios marginais. Em suma, esta revisão 
aponta que firmas mais competitivas se tornam expor-
tadoras, mas as exportadoras não necessariamente se 
tornam mais competitivas.

Outro padrão interessante é que os ganhos de 
produtividade tendem a ser maiores e mais robustos 
para aquelas firmas que estreiam e permanecem 
exportando, pelo menos em comparação àquelas 
que estreiam e deixam de exportar. Isto sugere uma 
implicação de política pública: além da promoção 
da estreia na exportação, as agências devem prestar 
atenção à permanência das firmas no mercado inter-
nacional, sobretudo nos primeiros anos; caso contrário, 
o investimento em promoção das exportações não se 
transforma em efeito aprendizado.

Ao final do texto, são apontadas quatro lacunas 
da literatura a serem preenchidas por estudos futuros. 
A primeira sugestão é que se façam mais estudos 
qualitativos, para se identificar mais especificamente 
a rationale para os eventuais efeitos de aprendizado. 
Isto porque os estudos qualitativos que suportam a 
hipótese são muito antigos e/ou se apoiam em contextos 
muito específicos, como o dos tigres asiáticos nos 
anos 1980. Cabe notar que muitas firmas daqueles 
países começaram no mercado internacional não 
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como exportadoras de produtos, mas exportadoras 
de capacidade de produção se inserindo nas cadeias 
produtivas globais como realizadores de estágios da 
produção intensivos em mão de obra. 

A segunda lacuna é explorar melhor a questão dos 
destinos de exportação. De fato, são poucos os países 
onde é possível se distinguir os destinos de exportação 
nas bases de dados, mas este é um aspecto importante 
para o teste do learning-by-exporting – afinal, a própria 
literatura aponta que eles devem ser mais intensos para 
as situações em que a distância tecnológica entre os 
países de origem e o destino das exportações é maior.

A terceira lacuna se refere ao estabelecimento 
mais claro entre os efeitos de aprendizado (quando 
presentes) e as estratégias tecnológicas, a partir das 
pesquisas de inovação tecnológica. Em conjunto com 
mais estudos de caso, isto poderia caracterizar melhor 
as fontes dos eventuais ganhos de competitividade 
posteriores a entrada das firmas na exportação. Esta 
é uma lacuna com importantes implicações para a 
formulação de políticas públicas, pois a identificação 
destas fontes tecnológicas dos ganhos de produtividade 
possibilitará um melhor alinhamento entre as políticas 
de fomento à inovação e inserção internacional.

Por fim, a quarta lacuna são estudos sobre 
a dinâmica de exportações no setor de serviços.  
Em que pesem as dificuldades em se definir e mensurar 
as exportações de serviços, em praticamente todos 
os países os serviços são parcela preponderante do 
produto interno bruto (PIB) e suas exportações estão 
se tornando cada vez mais relevantes nas estatísticas 
de comércio exterior.
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