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1 INTRODUÇÃO

Conforme discutido no capítulo anterior, é um fato estilizado relativamente conheci-
do que as firmas que começam e, principalmente, persistem na atividade exportadora 
são firmas mais competitivas, e que boa parte destes ganhos de competitividade 
ocorre antes da estreia na exportação. No entanto, a literatura internacional tem 
testado sistematicamente a hipótese de aprendizado de exportação (learning-by
-exporting), que diz respeito à possiblidade de ganhos de competitividade da firma 
que sejam posteriores à sua entrada no mercado internacional (Wagner, 2007). 
Alguns artigos sobre as firmas brasileiras apontam para a existência dos efeitos de 
aprendizado de exportação (Araújo; 2006; Kannebley et al.; 2009). 

Entretanto, para gestores públicos e privados, é importante ir além da carac-
terização do efeito médio para todas as firmas. Para o gestor público das políticas 
de promoção às exportações, é interessante saber, por exemplo, se firmas de menor 
porte apresentam ganhos de produtividade maiores que as firmas grandes, ou se a 
exportação que tem por destino países desenvolvidos induz um efeito aprendizado 
mais forte que as exportações para países em desenvolvimento.

Deste modo, a partir de um painel balanceado de firmas industriais brasileiras 
entre 2003 e 2007, as perguntas de pesquisa a serem respondidas por este artigo são:

1) Há diferenças com respeito ao efeito aprendizado de exportação – mensu-
rado pelos ganhos de produtividade, receita líquida de vendas e número 
de empregados – no que tange ao padrão de permanência das firmas na 
atividade exportadora (permanente vs. instável)?

* O autor agradece aos comentários de Fernanda De Negri, Luiz Ricardo Cavalcante e dos participantes em um seminário no 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 14 de maio de 2014. O autor também é grato à assistência estatística 
de Glaucia Ferreira e Leandro Justino Pereira Veloso. Os erros remanescentes são de responsabilidade exclusiva do autor.
** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Departamento de Engenharia de Produção (PRO) da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP). Observatório da Inovação e Competitividade da Universidade de 
São Paulo (OIC/USP).
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2) Há diferenças com respeito ao país de destino de exportação?

3) Com relação ao tamanho?

4) A intensidade tecnológica do setor da firma tem alguma influência sobre 
o efeito aprendizado de exportação?

A fim de responder a estas perguntas, neste artigo é empregada a abordagem 
proposta por Bernard e Jensen (1999). Na prática, esta abordagem consiste em: 
i) escolher um ano-base para a estreia na exportação e criar um painel de firmas 
exportadoras e não exportadoras contendo anos anteriores e posteriores a este ano
-base; ii) estimar modelos em cross-section para cada um destes anos para calcular 
os diferenciais de produtividade e tamanho, condicionais ao setor e localização. 
Na prática, estes modelos são testes de médias da produtividade e tamanho entre 
exportadores e não exportadores ao longo do tempo; assim é possível avaliar se 
estes diferenciais aumentam ou diminuem a cada ano.

O artigo tem a seguinte estrutura. Na próxima seção, apresentamos os dados 
utilizados e as definições das variáveis. A terceira seção contém os resultados da 
aplicação de versões modificadas do modelo proposto por Bernard e Jensen (1999), 
e a quarta seção traz a conclusão e possíveis implicações de política.

2 DADOS

Os dados utilizados resultam da concatenação, realizada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), da Pesquisa Industrial Anual (PIA), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com a base de dados de comércio exterior 
da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio exterior (MDIC), e com a Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).1 O período de análise 
é de 2003 a 2007, e as firmas industriais analisadas (CNAEs 2.0 10 a 54) precisam 
estar presentes em todos os anos na base dados, o que na prática restringe a análise 
ao extrato certo da PIA (firmas com mais de trinta empregados). 

As firmas são consideradas estreantes na exportação se elas começam a expor-
tar em 2005, não tendo exportado em 2003 e 2004. Com respeito ao padrão de 
permanência na exportação, as firmas são consideradas exportadoras permanentes 
se, após a estreia, estas firmas permanecem exportando também em 2006 e 2007. 
As firmas são consideradas exportadoras instáveis se apresentam qualquer outro 
padrão. O painel se restringe a firmas estreantes e não exportadoras; neste sentido, 
firmas que apresentam qualquer outro padrão (firmas que exportam em todos os 
anos ou firmas que exportaram em 2003 ou em 2004, por exemplo) estão excluí-

1. Cabe notar que as bases de dados pertencem aos respectivos órgãos de origem, e todas as regras de sigilo estatístico 
das informações foram estritamente obedecidas.
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das da análise. Isto implicou uma redução de 16.338 firmas no painel balanceado 
para 11.050 firmas. 

Os efeitos positivos da entrada no mercado internacional são avaliados sobre a 
produtividade, faturamento e número de empregados das firmas industriais. Como 
medida de emprego, foi utilizado o pessoal ocupado médio no ano, da PIA. A 
produtividade é calculada de três formas. A primeira é produtividade simples do 
trabalho, medida como a razão entre o valor de transformação industrial e o pessoal 
ocupado. As outras duas são cálculos de produtividade total dos fatores (PTF), de 
acordo com as técnicas mínimos quadrados ordinários com efeitos fixos (OLS-FE) 
e o procedimento sugerido por Levinsohn e Petrin (2003) (PTF-LP) para tratar 
endogeneidade entre insumos e produto. Ambas as medidas de PTF são resíduos 
ao nível da empresa de estimativas funções Cobb-Douglas. A diferença entre as 
medidas é que a primeira é baseada em uma regressão OLS de efeitos fixos do 
valor adicionado sobre o trabalho e capital, controlada por setor e ano (PTF-FE), 
enquanto Levinsohn e Petrin (2003) tratam a endogeneidade entre a escolha do 
uso de insumos e choques de produtividade não observados utilizando os insumos 
intermediários como proxy para os choques de produtividade.2

O faturamento da firma é representado como a receita líquida de vendas 
(RLV). As variáveis monetárias da PIA – RLV e valor adicionado, utilizado para 
o cálculo da produtividade – foram deflacionadas pelo Índice de Preços por Ata-
cado – Oferta Global (IPA-OG), da Fundação Getulio Vargas (FGV), a CNAE 
três dígitos. Quando não foi possível, foi aplicado o deflator a dois dígitos. Foi 
dedicada especial atenção a este procedimento, pois a valorização dos termos de 
troca das exportações brasileira durante a primeira década dos anos 2000 poderia 
confundir efeito aprendizado de exportação com um efeito puramente de preços.

A tabela 1 traz as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas. Conforme 
o esperado, as firmas que estreiam são mais produtivas e maiores que as que não 
exportam no período. Adicionalmente, aquelas que estreiam e conseguem perma-
necer no mercado internacional são ainda maiores e mais produtivas que as que 
estreiam e deixam de exportar.

2. Estas medidas de produtividade também são empregadas em Araújo e Salerno (cap. 4).
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TABELA 1
Estatísticas descritivas de acordo com o padrão de exportação (Permanentes vs. 
Instáveis), 2003-2007

    Estreantes para qualquer país    

    Estreante
Diferencial não 

exportadora
Permanente

Diferencial não 
exportadora

Instável
Diferencial não 

exportadora
Não  

exportadoras

Número de 
empresas

Ano 405   217   188   10.240 

Pessoal 
ocupado

2003 171 184,1% 164 176,3% 180 193,1% 93 

2004 191 205,4% 189 202,8% 194 208,3% 93 

2005 228 229,4% 241 242,9% 212 213,8% 99 

2006 247 244,0% 267 264,3% 223 220,5% 101 

2007 257 246,1% 281 268,6% 230 220,0% 105 

Produtividade 
(em R$ mil  
de 2007/

trabalhador)

2003 75 163,6% 81 175,8% 69 150,7% 46 

2004 65 153,8% 63 148,3% 68 159,9% 42 

2005 65 155,1% 66 157,4% 64 152,3% 42 

2006 67 150,4% 67 151,3% 66 149,1% 45 

2007 64 151,8% 58 139,0% 71 169,7% 42 

Receita  
líquida de 

vendas  
(em R$ mil  
de 2007)

2003 32.977 310,9% 34.116 321,7% 31.668 298,6% 10.606 

2004 33.228 327,4% 35.147 346,3% 31.023 305,7% 10.149 

2005 38.061 358,1% 42.156 396,6% 33.357 313,8% 10.630 

2006 39.704 356,7% 44.700 401,6% 33.963 305,2% 11.130 

2007 39.925 359,5% 43.319 390,0% 36.024 324,3% 11.107 

Produtividade 
total dos 

fatores (Levin-
sohn-Petrin)

2003 . 108,4% . 109,8% . 106,8% .

2004 . 108,6% . 110,3% . 106,8% .

2005 . 109,3% . 111,1% . 107,2% .

2006 . 109,1% . 110,9% . 107,1% .

2007 . 109,1% . 111,3% . 106,5% .

Produtividade 
total dos 

fatores (OLS 
efeitos fixos)

2003 . 108,6% . 109,8% . 107,3% .

2004 . 108,9% . 110,2% . 107,3% .

2005 . 109,4% . 111,0% . 107,6% .

2006  . 109,1%  . 110,7%  . 107,3%  . 

2007  . 109,1%  . 111,1%  . 106,8%  . 

Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.
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Com respeito aos países de destino da exportação, foram consideradas estreias 
na exportação para países desenvolvidos as exportações para Estados Unidos, Cana-
dá, União Europeia e Japão. As outras categorias da tabela 2 são autoexplicativas. 
O país de destino da estreia na exportação é definido como o país para o qual a 
firma mais exportou no ano de estreia (2005).

Com relação ao tamanho, observamos que as firmas que estreiam para a 
China são as maiores empresas, seguidas por aquelas que estreiam para países 
desenvolvidos e para o mercado sul-americano. Isso é coerente com a ideia de 
que exportar envolve custos de entrada que são mais bem suportados por firmas 
maiores, e é razoável supor que estes custos sejam maiores para a China e para os 
países desenvolvidos que para a América do Sul, em que pese o pequeno número 
de firmas (9) que estreiam para a China. 

A produtividade do trabalho é maior para as firmas que estreiam para países 
desenvolvidos, seguida pelas firmas que estreiam para o Mercosul. Curiosamente, 
as empresas que estreiam para a China são as menos produtivas com respeito à 
produtividade do trabalho, ainda que elas sejam as mais produtivas em termos 
de produtividade total dos fatores. Novamente, para as estreantes para a China, é 
difícil fazer inferências devido ao pequeno número de estreantes.

De todo modo, os resultados por destino de exportação serão mais bem 
avaliados na próxima seção.

TABELA 2 
Estatísticas descritivas de acordo com o destino de estreia (países desenvolvidos, 
China e América do Sul), 2003-2007

   
Estreante 

para desen-
volvidos

Diferencial não 
exportadora

Estreante 
para China

Diferencial 
não  

exportadora

Estreante 
para América 

do Sul

Diferencial  
não  

exportadora

Não  
exportadoras

Número de 
empresas

Ano 116   9   179   10.240 

Pessoal 
ocupado

2003 156 167,8% 266 286,5% 142 153,1% 93 

2004 174 186,1% 360 385,8% 152 162,6% 93 

2005 192 193,6% 334 336,5% 179 179,7% 99 

2006 215 212,7% 384 379,7% 188 186,0% 101 

2007 235 225,3% 469 449,1% 197 188,1% 105 

Produtividade 
(em R$ mil de 
2007/traba-

lhador)

2003 86 188,3% 56 123,3% 70 153,1% 46 

2004 72 170,5% 53 125,8% 68 160,7% 42 

2005 76 181,1% 54 129,2% 68 161,1% 42 

2006 73 164,0% 63 141,4% 69 155,2% 45 

2007 65 154,6% 39 93,8% 69 165,1% 42 

(Continua)
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Estreante 

para desen-
volvidos

Diferencial não 
exportadora

Estreante 
para China

Diferencial 
não  

exportadora

Estreante 
para América 

do Sul

Diferencial  
não  

exportadora

Não  
exportadoras

Receita Líqui-
da de vendas 
(em R$ mil de 

2007)

2003 32.713 308,4% 51.250 483,2% 23.264 219,3% 10.606 

2004 31.036 305,8% 50.280 495,4% 23.692 233,5% 10.149 

2005 32.712 307,7% 61.510 578,7% 27.296 256,8% 10.630 

2006 34.645 311,3% 57.689 518,3% 27.982 251,4% 11.130 

2007 34.930 314,5% 62.520 562,9% 29.039 261,5% 11.107 

Produtividade 
total dos 

fatores (Levin-
sohn-Petrin)

2003 . 108,8% . 115,3% . 105,9% .

2004 . 108,8% . 113,5% . 106,3% .

2005 . 109,3% . 115,4% . 107,1% .

2006 . 109,1% . 113,2% . 107,0% .

2007 . 108,8% . 113,2% . 107,3% .

Produtividade 
total dos 

fatores (OLS 
efeitos fixos)

2003 . 108,4% . 113,8% . 107,1% .

2004 . 108,5% . 113,3% . 107,4% .

2005 . 108,8% . 115,0% . 108,2% .

2006  . 108,6%  . 112,7%  . 108,1%  . 

2007  . 108,2%  . 112,6%  . 108,4%  . 

Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

A tabela 3 traz a distribuição das estreantes – para todos os países e para 
os desenvolvidos – com respeito ao porte e à intensidade tecnológica do setor.  
As firmas se distribuem praticamente de forma igual entre as com menos de 100 
empregados e as maiores. Em linha com a tabela 2, as firmas que estreiam para 
países desenvolvidos tendem a se distribuir um pouco mais em direção à catego-
ria de firmas maiores, ainda que esta diferença não seja significante a 10%.3 Em 
geral, as firmas estreantes têm intensidade tecnológica baixa, e isso é ainda mais 
importante quando da estreia para países desenvolvidos. Neste caso, essa diferença 
é significante do ponto de vista estatístico.4

3. Com efeito, o teste chi-quadrado para verificar se a distribuição do tamanho era diferente entre as estreantes em 
geral e aquelas especificamente para os países desenvolvidos teve significância de 11,7%, um pouco acima no nível 
crítico de 10%.
4. Teste chi-quadrado com significância de 1,12%.

(Continuação)
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TABELA 3
Caracterização das estreantes por porte e intensidade tecnológica (Estreantes vs. 
Estreantes para países desenvolvidos), 2005

Estreantes
Estreantes para países  

desenvolvidos

Número de empregados
Entre 30 e 100 211 52% 52 45%

Mais de 100 194 48% 64 55%

Intensidade tecnológica

Baixa 190 47% 70 60%

Média 103 25% 25 22%

Alta 112 28% 21 18%

Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

3 RESULTADOS

Os resultados a seguir se referem aos modelos econométricos sugeridos por Bernard 
e Jensen (1999). Estes modelos são equações econométricas em que a medida de 
desempenho da empresa é regredida sobre a dummy de estreia, com alguns con-
troles. Para o tamanho, os controles são tempo de estudo em 2005 (ano-base), 
dummies para o setor CNAE dois dígitos e dummies para Unidade da Federação 
da empresa (UF). Para receita e produtividade, os controles são tamanho (número 
de empregados) em 2005, tempo de estudo em 2005, CNAE e UF.

Genericamente, o modelo é expresso da seguinte forma:

ln Pit = + 1exp + Zi 2 + it  (1)

onde Pit é a variável de desempenho sob interesse da firma i no tempo t, exp é a 
dummy de estreia no ano-base, e Zi é a matriz de controles no ano-base. É estimado 
um modelo em cross section por ano, de 2003 a 2007, a fim de verificar quais os di-
ferenciais de desempenho, em %, entre estreantes e não exportadoras (expressos por 
(exp(β1)-1)*100) em cada ano, e, com isso, acompanhar a evolução desses diferenciais 
no tempo. A transformação (exp(β1)-1)*100, quando significante a 10%, é plotada 
nos gráficos a seguir. A disposição gráfica dos resultados permite uma interpretação 
mais direta, e os resultados dos modelos estão disponíveis sob demanda.

3.1 Resultado geral: a estreia na exportação afeta a produtividade e o 
tamanho?

O primeiro resultado a ser analisado é o resultado geral, referente a todos os tipos 
de firma e todos os países de destino. A partir do gráfico 1, percebe-se que:

1) As firmas que estrearam na exportação já eram mais produtivas que as que não 
estrearam, mesmo dois anos antes da estreia (2005). Isto é consistente com 
o fenômeno da autosseleção das firmas mais competitivas para a exportação. 
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2) Estas firmas estreantes apresentam um pico de produtividade no ano da 
estreia. Há duas explicações, não excludentes, para isso: 

a) primeira é que o ano da estreia é o ano mais exigente em termos de 
custos de entrada; logo a firma precisa fazer um esforço adicional 
neste ano para conseguir cobrir tais custos;

b) a segunda é que o resultado geral é composto tanto por empresas 
que estreiam na exportação e permanecem exportando quanto por 
empresas que estreiam e desistem posteriormente. Logo, a queda 
geral de produtividade verificada após o ano da estreia pode se dever 
à queda daquelas que desistem da exportação posteriormente.

3) O patamar de produtividade das estreantes após a exportação é superior 
ao patamar antes da exportação. Isto é uma evidência do efeito geral de 
learning-by-exporting, corroborado em vários artigos para o caso do Brasil 
(Araújo, 2006; Kannebley et al., 2009; Araújo; Salerno, 2015). Entretanto, 
no último ano, a produtividade simples do trabalho parece retornar ao 
patamar de 2004. Este resultado será explorado adiante.

GRÁFICO 1
Diferencial de produtividade: produtividade simples do trabalho, PTF OLS-FE e PTF-LP 
- estreantes vs. não exportadoras 
(Em %, 2003-2007)
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Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

Com respeito ao tamanho da firma antes e depois da estreia na exportação, 
pode-se afirmar também que o patamar das variáveis RLV e pessoal ocupado é 
maior após a estreia. Assim como ocorre com a produtividade, isso é uma evidência 
do aprendizado de exportação. Porém, não há um pico tão evidente para a RLV 
em 2005, e o emprego parece crescer suavemente. É natural que o emprego seja a 
variável de ajuste mais lento, dadas as maiores dificuldades de admissão/demissão 
do que os demais ajustes na produção. 
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GRÁFICO 2
Diferencial de tamanho: pessoal ocupado e RLV - estreantes vs. não exportadoras 
(Em %, 2003-2007)
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Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

3.2 Permanentes vs. instáveis

Para comparar as trajetórias das firmas que estreiam e permanecem no comércio 
internacional com aquelas que são instáveis, a equação (1) foi modificada para a 
seguinte versão:

ln Pit = + 1exppermanente + Zi 2 + it

ln Pit = + 1expinstável + Zi 2 + it

 (2) 

onde a variável dummy de estreia foi substituída pelas variáveis com os subscritos 
permanente e instável, indicado se a firma conseguiu exportar todos os anos (2005, 
2006 e 2007) ou não, respectivamente. A categoria base continua sendo as firmas 
não exportadoras.

O gráfico 3 mostra a trajetória das variáveis de produtividade para as firmas 
permanentes e instáveis. A primeira observação é que as firmas que conseguem 
permanecer exportando já se situam em um patamar de produtividade mais elevado 
que as instáveis mesmo antes de começar a exportar. Além disso, para as firmas 
permanentes, o nível de produtividade ex-post é maior que antes da estreia, o que 
evidencia o aprendizado de exportação para estas firmas.

Entretanto, o oposto acontece para as que não conseguem seguir exportando. 
Para estas firmas, a PTF após a estreia se mantém no mesmo patamar de antes, e 
a produtividade do trabalho cai para um nível até mais baixo que o de antes da 
estreia. Desta maneira, a desagregação entre permanentes e instáveis sugere que o 
padrão observado para o total das firmas – presença de efeitos de aprendizado de 
exportação, com um pico de produtividade no ano da estreia – pode se dever ao 
desempenho das firmas que estreiam e permanecem no mercado internacional.
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GRÁFICO 3
Diferenciais de produtividade: produtividade simples do trabalho, PTF OLS-FE e PTF-LP 
- estreantes permanentes e instáveis vs. não exportadoras 
(Em %, 2003-2007) 
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Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.
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O gráfico 4 mostra que ocorre com o tamanho da firma o mesmo padrão da 
produtividade. As firmas que estreiam e permanecem já eram maiores antes mesmo 
da estreia; e seguem ganhando receita e empregando mais trabalhadores após a 
estreia. De modo oposto, as firmas que estrearam e não conseguiram permanecer 
no mercado internacional experimentam uma queda de receita após a estreia, 
que termina resultando em uma receita média menor que antes da exportação. O 
pessoal ocupado continua basicamente o mesmo de antes. Este padrão – queda 
de receita (que é muito correlacionada com o valor adicionado) e manutenção do 
nível de emprego – ajuda a explicar a queda de produtividade das firmas instáveis.

Foge ao escopo deste artigo estabelecer a causalidade entre a queda de desem-
penho da firma e a saída do mercado internacional – em outras palavras, o que seria 
a causa e consequência –, mas este artigo mostra que existe uma relação entre os 
dois fenômenos. Gestores de empresas e formuladores de políticas precisam estar 
atentos ao fato de que estrear no mercado internacional sem o devido preparo para 
permanecer nele pode levar os indicadores de competitividade da firma a níveis 
piores que antes da estreia.

GRÁFICO 4
Diferencial de tamanho: pessoal ocupado e RLV - estreantes permanentes e instáveis 
vs. não exportadoras 
(em %, 2003-2007)
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Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

3.3 O papel dos destinos de exportação

A literatura atenta para a hipótese de os países desenvolvidos serem mercados de 
destino mais exigentes, logo, induzindo a efeitos de aprendizado de exportação 
mais intensos (De Loecker, 2007). Podemos testar essa hipótese a partir de uma 
variação da equação (1):
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ln Pit = + 1expdesenvolvidos + Zi 2 + it  (3) 

Assim, para saber se a estreia para países desenvolvidos provoca um efeito 
aprendizado de exportação mais intenso, é preciso saber se o coeficiente referente 
a expdesenvolvidos é diferente do coeficiente exp geral.

O gráfico 5 mostra que os ganhos de produtividade das estreantes para países 
desenvolvidos são um pouco maiores que os ganhos gerais, mas cabe notar que 
essa diferença não é grande. Tendo em conta que o desvio padrão do coeficiente 
expdesenvolvidos se situa em torno de 0,08 (8%) nos modelos, pode-se afirmar que as 
diferenças observadas não são estatisticamente significantes na maioria dos anos.

Portanto, para as estreantes brasileiras em 2005, o destino de exportação, de 
modo geral, não foi relevante para determinar o padrão de aprendizado de exportação.   

GRÁFICO 5 
Produtividade: estreantes para países desenvolvidos vs. estreantes em geral
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Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

3.4 O papel do tamanho no aprendizado de exportação

Para compreender o papel do tamanho no aprendizado de exportação, nesta seção 
são estimadas duas variações de (1). A primeira variação consiste na interação da 
dummy de estreia na exportação com as faixas de tamanho (30-100 empregados e 
mais de 100 empregados). Formalmente, o modelo a ser estimado é:

ln Pit = + 1exp + 1' exp* faixa _ PO + Zi 2 + it  (4) 

onde faixa_PO é uma variável dummy que assume valor 1 se a firma tem mais de 100 
empregados no ano da estreia, e 0, caso contrário. Entre os controles, foi retirado o 
tamanho em 2005, e mantidos o tempo de estudo em 2005, setor e UF. O modelo não 
foi ajustado para a produtividade simples do trabalho, pois nenhum dos coeficientes 
foi significante. O coeficiente mais interessante a ser interpretado no modelo (4) é o 
referente à interação exp*faixa_PO, que indica o quanto a mais de performance as es-
treantes com mais de 100 empregados apresentam em relação às firmas de menor porte.

O gráfico 6 indica que, se as estreantes maiores já eram mais produtivas e 
faturavam mais do que as menores antes da estreia, elas ficaram ainda mais pro-
dutivas do que as estreantes de menor porte. Com efeito, o diferencial entre as 
estreantes maiores e menores tende a crescer ao longo do tempo.
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GRÁFICO 6
Diferenciais de PTF e RLV: firmas grandes vs. pequenas 
(em %, 2003-2007)
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Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

A segunda variação de (1) consiste em se estimar uma elasticidade do efeito 
de exportação com respeito ao tamanho. Esta elasticidade é estimada a partir 
do modelo 

ln Pit = + 1exp + 1' exp* ln(PO) + Zi 2 + it  (5)

onde o coeficiente referente a β1’ é uma elasticidade do efeito aprendizado com 
respeito ao tamanho. Naturalmente, esta estimativa não é possível para o pessoal 
ocupado. O modelo referente à produtividade simples do trabalho também não 
apresentou nenhum coeficiente significante após o ano de 2005.

De modo coerente com o gráfico 6, o gráfico 7 mostra que existe uma relação 
positiva entre tamanho e magnitude do efeito aprendizado. Em termos gerais, 
quanto maior a empresa, maior o efeito aprendizado que ela experimentará devido 
à exportação. Por exemplo, 1% do aumento no número de empregados aumenta 
0,78% o efeito aprendizado sobre a RLV no ano de estreia. 

Ao longo do tempo, as medidas de produtividade apresentam elasticidade 
relativamente constante e em torno de 0,3. Já a elasticidade do efeito aprendizado 
da RLV com respeito ao tamanho parece aumentar em torno de 10% após a estreia, 
saindo de 0,70 para 0,77.

De todo modo, os gráficos 6 e 7 mostram que as firmas maiores são as que 
apresentam efeitos de aprendizado de exportação mais fortes.
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GRÁFICO 7
Elasticidades do efeito aprendizado de exportação com respeito ao pessoal ocupado 
(2003-2007)
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Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

3.5 Intensidade tecnológica e aprendizado de exportação

Finalmente, nesta subseção avalia-se a possibilidade de a intensidade tecnológica 
do setor ao qual a firma pertence afetar o efeito aprendizado. Para isso, é estimada 
uma variação do modelo (1) expressa da seguinte forma:

ln Pit = + 1exp + 1' exp* Intec2 + 1'' exp* Intec3+ Zi 2 + it  (6) 

Assim, o coeficiente referente a exp nesta equação se refere à categoria base, 
a saber, àquelas firmas em setores CNAE classificados como de baixa intensidade 
tecnológica. Os coeficientes referentes às interações indicam se há algum efeito 
aprendizado diferenciado dessa categoria base para firmas pertencentes a setores 
de média e de alta intensidade tecnológica, respectivamente.

A tabela 4 mostra que os prêmios de produtividade do trabalho são crescentes 
em relação à intensidade tecnológica, ainda que nem sempre significantes. No ano 
de estreia e no último ano, há evidencia de que os ganhos de produtividade das 
categorias de maior intensidade tecnológica são maiores que na categoria base. 

Por sua vez, no caso da PTF – LP, ocorre o contrário: os prêmios de produ-
tividade das categorias mais intensivas em tecnologia são negativos em relação à 
categoria base. 

Por último com a PTF – FE, a maior parte dos efeitos específicos às categorias 
de maior intensidade tecnológica não são significantes. 

Portanto, a relação entre efeito aprendizado sobre a produtividade e intensi-
dade tecnológica do setor ao qual a firma pertence é inconclusiva.
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TABELA 4
Efeitos de aprendizado sobre a produtividade de acordo com a intensidade tecnológica

    Produtividade do trabalho PTF - LP PTF - FE

Ano Variável Coeficiente Significância Coeficiente Significância Coeficiente Significância

2003

estreia 0,417 <,0001 0,852 <,0001 0,709 <,0001

estreia*Intec2 0,253 0,1317 -0,303 0,0196 -0,050 0,6871

estreia*Intec3 0,262 0,1109 -0,853 <,0001 -0,180 0,138

2004

estreia 0,324 0,0025 0,885 <,0001 0,746 <,0001

estreia*Intec2 0,305 0,0857 -0,313 0,0176 -0,063 0,6165

estreia*Intec3 0,460 0,0081 -0,906 <,0001 -0,217 0,0779

2005

estreia 0,572 <,0001 1,016 <,0001 0,875 <,0001

estreia*Intec2 0,087 0,5262 -0,378 0,0051 -0,133 0,3035

estreia*Intec3 0,173 0,1985 -0,926 <,0001 -0,214 0,0908

2006

estreia 0,533 <,0001 0,938 <,0001 0,784 <,0001

estreia*Intec2 0,035 0,8235 -0,330 0,0129 -0,096 0,4489

estreia*Intec3 0,280 0,0648 -0,821 <,0001 -0,126 0,309

2007

estreia 0,365 0,0001 0,933 <,0001 0,786 <,0001

estreia*Intec2 0,264 0,0943 -0,357 0,0094 -0,110 0,3989

estreia*Intec3 0,368 0,0173 -0,822 <,0001 -0,104 0,4133

Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

Por seu turno, de acordo com a tabela 5, o efeito aprendizado sobre o pessoal 
ocupado é decrescente de acordo com a intensidade tecnológica, e não parece haver 
relação significante entre efeito da exportação sobre a receita e intensidade tecno-
lógica, ainda que o sinal dessa relação seja sempre positivo. Isso pode explicar por 
que o efeito aprendizado sobre a produtividade simples do trabalho parece crescer 
de acordo com a intensidade tecnológica: a receita não se altera significantemente, 
enquanto o pessoal ocupado decresce de acordo com a intensidade tecnológica.

Assim, a tabela 5 não autoriza nenhuma conclusão robusta entre efeito 
aprendizado sobre o tamanho e intensidade tecnológica.

De certa maneira, estes resultados se relacionam com os de Araújo e Salerno 
(cap. 5), que avaliam mais especificamente a relação entre efeito aprendizado e 
tecnologia. Naquele artigo, os autores concluíram que, apesar de a inovação influen-
ciar a decisão de estrear no comércio internacional, o efeito aprendizado verificado 
pelas estreantes não guarda relação com mudanças nas estratégias tecnológicas das 
firmas em termos de atividades inovativas.
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TABELA 5
Efeitos de aprendizado sobre o tamanho de acordo com a intensidade tecnológica

    Pessoal Ocupado RLV

Ano Variável Coeficiente Significância Coeficiente Significância

2003

estreia 0,602 <,0001 0,757 <,0001

estreia*Intec2 -0,270 0,002 0,100 0,4791

estreia*Intec3 -0,293 0,0006 -0,138 0,3183

2004

estreia 0,611 <,0001 0,324 0,0025

estreia*Intec2 -0,273 0,0017 0,305 0,0857

estreia*Intec3 -0,243 0,0043 0,460 0,0081

2005

estreia 0,663 <,0001 0,572 <,0001

estreia*Intec2 -0,294 0,0011 0,087 0,5262

estreia*Intec3 -0,245 0,0056 0,173 0,1985

2006

estreia 0,875 <,0001 0,533 <,0001

estreia*Intec2 -0,133 0,0092 0,035 0,8235

estreia*Intec3 -0,214 0,0008 0,280 0,0648

2007

estreia 0,669 <,0001 0,803 <,0001

estreia*Intec2 -0,154 0,1237 0,159 0,2855

estreia*Intec3 -0,178 0,0706 0,053 0,7164

Elaboração do autor, a partir da PIA, Rais e Secex.

4 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DE POLÍTICA

Este artigo avaliou os efeitos de aprendizado, compreendidos como ganhos de 
produtividade e tamanho da firma posteriores à sua entrada no mercado inter-
nacional, e se eles apresentam alguma relação com o padrão de permanência no 
mercado internacional, com o destino de exportação, com o tamanho da firma e 
com a intensidade tecnológica do setor. O período de análise foi 2003-2007, e o 
ano-base para estreia foi 2005.

Os resultados permitem concluir que:

1) Existe um efeito aprendizado de exportação sobre produtividade e tama-
nho das empresas estreantes em relação àquelas que não exportam. Este 
resultado é coerente com a literatura prévia, tanto para o Brasil quanto para 
os países em desenvolvimento em geral. Entretanto, esta relação positiva 
para as firmas em geral resulta do efeito aprendizado específico das que 
estreiam e permanecem no mercado internacional. Com efeito, aquelas 
que estreiam e desistem da exportação terminam por apresentar queda 
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de produtividade e tamanho, ficando menores e menos produtivas que 
antes da exportação. O fato de a empresa estrear na exportação para um 
país desenvolvido não implica efeito aprendizado diferenciado. O efeito 
aprendizado guarda relação positiva com o tamanho, isto é, ele tende a 
ser mais intenso quanto maior for a empresa. A relação entre intensidade 
tecnológica da firma e efeito aprendizado é inconclusiva. 

Estes resultados apresentam importantes implicações para gestores de políticas 
públicas de apoio à exportação e também para gestores de empresas. Primeiro, é 
fundamental avaliar com clareza os pré-requisitos para a permanência no mercado 
internacional após a estreia. Para os gestores privados, isso significa especial atenção 
às mudanças necessárias no processo produtivo e/ou na estrutura organizacional, 
gerenciamento da logística e distribuição, e relação com outras empresas da cadeia 
produtiva. Para os gestores públicos, isso implica uma seleção mais rigorosa das 
firmas apoiadas pelas políticas de promoção de exportação, bem como um acom-
panhamento mais próximo das firmas que estreiam.

Segundo, este estudo evidencia o papel da escala da empresa não apenas para 
a estreia da exportação, mas para o tamanho do efeito aprendizado. As empresas 
menores, que já apresentam mais dificuldades para estrear na exportação, não 
conseguem compensar este fato crescendo mais rápido do que as firmas grandes. 
Como escala é importante para continuar exportando, as firmas pequenas merecem 
especial atenção.

Terceiro, em oposição a alguns resultados na literatura (por exemplo, De 
Loecker, 2007), os destinos de exportação não influenciaram no efeito aprendizado 
das firmas brasileiras. A este respeito, cabe lembrar que a maior parte das firmas 
industriais brasileiras que estreiam para um país em desenvolvimento estreia para 
a Argentina, país que, devido às suas dificuldades econômicas, vem impondo res-
trições comerciais ao Brasil nos últimos anos. Diante disso, pode ser que estrear 
para a Argentina esteja tão difícil quanto para Estados Unidos, União Europeia e 
Japão, o que explicaria tal resultado.

Por fim, o resultado de que a intensidade tecnológica não guarda relação com 
o efeito aprendizado, em conjunto com o resultado de Araújo e Salerno (cap. 5), 
indica que talvez o Brasil esteja perdendo oportunidades de aprendizado tecnológico 
propiciadas pelo comércio internacional. Para reverter este quadro, o Brasil deveria 
buscar intensificar a cooperação para inovação com agentes estrangeiros, inclusive 
nas chamadas Cadeias Globais de Valor. Naturalmente, esta cooperação será tão 
mais benéfica quanto mais forte for o Sistema Nacional de Inovação brasileiro.
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