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RESUMO 

 
 
 

Esta tese buscou analisar os ganhos de produtividade gerados pela inserção das firmas 
brasileiras no comércio internacional, isto é, verificou-se a existência do efeito aprendizado 
através das exportações. Usando o estimador Propensity Score Matching com Diferença em 
Diferença, foi possível avaliar as diferenças de produtividade entre firmas exportadoras 
estreantes e não exportadoras em diferentes momentos do tempo. Os resultados encontrados 
apontam para evidências favoráveis ao efeito aprendizado. As empresas exportadoras 
estreantes tornam-se em média 20,6% mais produtivas quando comparada as não 
exportadoras no conceito de produtividade total dos fatores e 29,1% mais produtivas no 
conceito de produtividade do trabalho. Observou-se ainda que os ganhos de produtividade 
podem depender da distribuição espacial das firmas. O efeito aprendizado pela exportação 
estaria presente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Este efeito não foi 
observado para as regiões Norte e Sul. Foi verificado ainda se o efeito aprendizado através 
das exportações depende do tipo de indústria, os resultados apontam que existem impactos da 
exportação sobre a produtividade imediatamente e em um período (um ano) posterior à 
entrada nos seguintes setores: têxtil, vestuário e confecções, produtos químicos, produtos 
eletrônicos, equipamentos de transportes e móveis. Os setores de alimentos e máquinas 
exibiram efeitos positivos e significativos de ganhos de produtividade apenas no período (um 
ano) pós-entrada. Já os setores de têxtil e equipamentos de transportes exibem efeito negativo 
e significativo, sugerindo perda de produtividade. Apenas no setor de Calçados e Artigos de 
Couro, não houve evidência de ganho de produtividade pós-entrada. Ao realizar o processo de 
segmentação segundo características específicas das firmas, constatou-se que: a) os ganhos de 
produtividade foram observados apenas em firmas com alta margem intensiva definida como 
razão exportação/produção maior que 50%; b) o efeito aprendizado parece ser maior e mais 
significativo em firmas menores (com número de trabalhadores inferior a 10); c) as empresas 
com maior proporção de trabalhadores qualificados (superior a 40%) exibem maiores ganhos 
de produtividade e, por fim, d) o efeito aprendizado é significativo apenas no grupo de firmas 
que não realizam investimentos em P&D. A inexistência de trabalhos brasileiros que busquem 
compreender o processo de segmentação do efeito aprendizado tornou estes achados não 
comparáveis, apesar de estarem em consonância com a evidência internacional. Finalmente, 
conclui-se que, sob os vários aspectos analisados por esta tese com relação a indústria de 
transformação brasileira, pode-se concluir que existem ganhos de produtividade posteriores a 
entrada no mercado exportador, isto é, o efeito aprendizado está presente no comércio 
internacional. 
 
Palavras-Chaves: Firmas. Efeito aprendizado. Exportações . Brasil. 
  



 

ABSTRACT 

 

This thesis seeks to analyze the productivity gains generated by the insertion of Brazilian 
firms in international trade, i.e, verified the existence of the learning effect through exports. 
Using propensity score matching estimator with difference in difference, it was possible to 
evaluate the productivity differences between exporting and non exporting at different 
moments in time. The results hold evidence favorable to the learning by export effect, 
exporting companies become on average 20.6% more productive when compared to non-
exporting the concept of total factor productivity and 29.1% more productive on the concept 
of labor productivity. It was also noted that productivity gains may depend on the spatial 
distribution of firms. The learning by export effect would be present in the Northeast, 
Midwest and Southeast. This effect was not observed in the North and South It was also 
verified whether the learning by export effect depends on the type of industry, the results 
indicate that there are impacts of exports on productivity immediately and over a period (one 
year) after entry in the following sectors: textile, clothing and apparel, chemicals, electronics, 
transportation equipment and furniture. The sectors of food and machinery exhibited positive 
and significant productivity gains only in the period (one year) post-entry. Since the sectors of 
textiles and transportation equipment, displays a negative and significant, suggesting a loss of 
productivity. Only the sector of footwear and leather there was no evidence of productivity 
gains post-entry. When performing the segmentation process according to characteristics of 
specific firms, it was found that: a) productivity gains were observed only in firms with high 
intensive margin set correctly export / production greater than 50%, b) the learning by export 
effect seems to be larger and more significant in smaller firms (with number of employees 
less than 10), c) companies with higher proportion of skilled workers (over 40%) exhibit 
higher productivity gains, and finally, d) the learning by export effect is significant only in the 
group of firms that do not make investments in R&D. The lack of Brazilian studies that seek 
to understand the process of segmentation of the learning by export effect, made these 
findings are not comparable, although in line with international evidence. Finally, we 
conclude that under the various aspects discussed in this thesis with respect to the Brazilian 
manufacturing industry, we can conclude that there are productivity gains after the entry into 
the export market, ie the learning by export effect is present in international trade.  

 

Key-words: Firms. Learning effect. Export. Brazil. 
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INTRODUÇÃO  

 
O crescimento da produtividade observado na economia brasileira, resultado do 

processo de abertura iniciado nos anos 90, promoveu a integração da economia brasileira no 

processo de globalização. Esperava-se que a maior exposição das atividades elevasse a 

eficiência da economia brasileira em todos os setores, proporcionando uma melhor 

distribuição intersetorial dos recursos e contribuindo para a criação de vantagens competitivas 

necessárias à inserção na economia internacional.  

No Brasil, o crescimento da produtividade tem sido objeto de vários estudos.  Diversos 

pesquisadores (ver, por exemplo, Bonelli e Fonseca, 1998; Rossi e Ferreira, 1999; Hidalgo, 

2002; Sabóia, 2004 e, Ferreira e Guillén, 2004) concentraram-se em setores econômicos 

agregados. A compreensão sobre o crescimento da produtividade no Brasil em nível 

microeconômico (ao nível das firmas) e a possível relação com as exportações não têm 

recebido a mesma atenção. Recentemente, a taxa de câmbio tem apresentado sinais de 

valorização o que não tem impedido de as exportações apresentarem altas taxas de 

crescimento. A teoria tradicional da demanda agregada de exportações não é capaz de 

explicar este fenômeno, visto que a valorização cambial inibiria o crescimento das 

exportações brasileiras. Por outro lado, a identificação e compreensão dos determinantes do 

comércio em nível da firma geraram a necessidade de formulação de novos modelos teóricos, 

destacando o papel da produtividade (ver, por exemplo, Delgado, Fariñas e Ruano, 2002; 

Dosi, 1998; Roberts e Tybout, 1997; Aw, B.Y. e A. Hwang, 1995 e, Bernard e Jensen, 2004). 

Neste caso, o aumento da produtividade e das exportações, mesmo ocorrendo valorização 

cambial, poderia ser explicado pelo processo de seleção e de aprendizado das firmas no 

comércio internacional. Desse modo, a ocorrência de crescentes fluxos comerciais com perdas 
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de rentabilidade do setor exportador poderia ser explicada a partir da análise microeconômica 

do comércio internacional. 

Na literatura econômica sobre produtividade, têm sido evidenciadas diferenças de 

produtividades das firmas. Trabalhos realizados internacionalmente têm encontrado que essas 

diferenças persistem ao longo do tempo e estão relacionadas à entrada ou não das firmas no 

comércio internacional. 

Bernard e Jensen (1999), Clarides, Lach e Tybout (1998) e Aw, Chung e Roberts 

(2000), entre outros, elaboram diversos argumentos teóricos desenvolvidos na literatura a fim 

de explicar as diferenças de produtividade das firmas exportadoras e não exportadoras. Em 

primeiro lugar, alega-se que as firmas exportadoras estão mais expostas à competição. O 

segundo argumento para explicar a maior produtividade das firmas exportadoras se apoia em 

modelos de dinâmica industrial. Estes modelos defendem a existência de uma relação entre 

padrões de entrada e saída e diferenças de produtividade entre firmas. A teoria proposta 

argumenta que os exportadores têm de arcar com custos irrecuperáveis (do tipo sunk costs) 

elevados quando comparado as firmas orientadas para o mercado doméstico. Mesmo se 

considerarmos pressões competitivas semelhantes no mercado externo e no mercado 

doméstico, diferenças nos custos irrecuperáveis de entrada podem explicar diferenças de 

produtividade entre firmas exportadoras e firmas orientadas para o mercado doméstico. A 

experiência mostra que, em um país em desenvolvimento como o Brasil, as firmas industriais 

precisam fazer mais investimentos prévios no mercado exterior a fim de dar conhecimento aos 

produtos e ter sucesso nas exportações. 

Esses dois argumentos para explicar diferenças de produtividade compartilham a idéia 

de que os mercados de exportação selecionam as firmas mais eficientes dentre o conjunto de 

firmas potências entrantes no comércio internacional. O terceiro argumento para explicar a 

produtividade maior das firmas exportações está baseado na idéia da exportação como um 
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processo de aprendizado, que permite às firmas exportadoras realizarem inovações, acumular 

expertise, aprimoramento, como resultado, as suas produtividades. Alguns autores 

argumentam que a intensidade do aprendizado depende também do destino das exportações. 

Evidências sugerem que os exportadores aprendem dos compradores e dos concorrentes e que 

a intensidade com que isso ocorre depende das características do país de destino das 

exportações. Assim, caso o principal destino das exportações seja países desenvolvidos de 

renda elevada, então, esperar-se-ia que a melhoria na qualidade e produtividade seja também 

maior. 

Vários estudiosos têm confirmado a hipótese de auto-seleção, entre eles, podemos 

citar Bernard e Jensen (1999) para os EUA, Clarides, Lach e Tybout (1998) para a Colômbia, 

México e Marrocos, Delgado e Aw, Chung e Roberts (2000) para Taiwan. Entretanto, em 

favor da hipótese de efeito aprendizado da exportação são poucos, Kraay (1999) para a China, 

Castellani (2002) para a Itália, Bigsten et all (2004) para a África sub-sariana, Girma et all 

(2004) para Reino Unido e Van Biesebroeck (2005) para Côte-d’Ivoire. No Brasil, podemos 

citar os trabalhos de Hidalgo e Da Mata (2008) e Araújo (2006) especificamente referindo-se 

ao efeito aprendizado e, ainda, Ellery Jr. e Gomes (2007) para caracterização das empresas 

exportadoras e não exportadoras. 

No Brasil, a questão dos ganhos de eficiência da firma gerados pela atividade 

exportadora foi tratada, entre outros, por três trabalhos usando métodos diferentes: Araújo 

(2006), Ellery Jr. e Gomes (2007) e, Hidalgo e Da Mata (2008). Araújo (2006) encontra, 

usando técnicas de emparelhamento (matching), evidências de ganhos de produtividade, após 

a entrada no mercado de exportação, em relação às firmas que não exportam. Isto indica que 

existe o efeito aprendizado em nível da firma no comércio internacional brasileiro. Mas, 

conforme o mesmo autor, estes resultados podem ter sido afetados pela mudança de regime 
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cambial, já que o período analisado compreende 1997-2002, bem como pelas medidas de 

produtividade total de fatores utilizadas.  

Elley e Gomes (2007) focaram-se, sobretudo, na caracterização das firmas 

exportadoras e não-exportadoras, analisando o volume exportado, tamanho da firma e destino 

das exportações.  Apresentam-se aqui alguns dos resultados com a finalidade de identificar 

outros fatores que poderiam influenciar a relação entre exportação e produtividade e, por 

conseguinte, o efeito aprendizado das exportações no Brasil. Foi observado que as firmas 

exportadoras atuam em poucos mercados, esta evidência é a mesma tanto para o Brasil quanto 

para outros países, por exemplo, USA e França.  

Segundo Elley e Gomes (2007), o fato de as firmas atuarem em poucos mercados 

corrobora a idéia de que os custos de transação são importantes na decisão de as firmas 

entrarem no mercado exportador. Ao considerar os custos de transação na escolha de que 

mercado atuar, a firma tenderia a apresentar efeito aprendizado da exportação diferente para 

cada país. Sendo assim, o efeito aprendizado das exportações deve ser controlado pelo destino 

das exportações.  

No tocante ao tamanho das firmas, os mesmos autores observaram que existe uma 

relação positiva entre o tamanho da firma e o número de mercados atendidos pelas mesmas, 

isto é, quanto maior o tamanho das firmas maior o número de mercados atingidos pelas 

firmas. Logo, seria necessário, ao estudar o efeito aprendizado, controlar a decisão de exportar 

usando o tamanho da firma, pois firmas grandes ou pequenas ao entrarem no mercado 

exportador podem apresentar níveis de produtividades diferentes. Freqüentemente, o valor do 

faturamento ou o número de empregados é usado com proxy para o tamanho da firma. 

Quanto à proporção da produção da firma destinada à exportação – denominada de 

margem intensiva, os resultados encontrados por Elley e Gomes (2007) sugerem uma relação 

negativa entre a proporção de firmas exportadoras e a percentagem do produto exportado. Isto 
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é, se as firmas pretendem aumentar o valor das exportações sobre o faturamento total – 

margem intensiva, as mesmas deverão reduzir suas participações no comércio exterior, 

concentrando-se apenas em determinados mercados. Logo, a margem intensiva tem impactos 

sobre a decisão de entrada e saída das firmas do mercado exportador e, consequentemente, 

sobre o efeito das exportações sobre a produtividade – efeito aprendizado.  

Hidalgo e Da Mata (2008), empregando métodos não-paramétricos semelhante ao de 

Delgado et all (2002), encontram maiores níveis de produtividade para firmas exportadoras do 

que para as firmas não-exportadoras. Quanto à explicação dessas diferenças, os resultados 

encontrados parecem dar suporte à hipótese de seleção, ou seja, o maior nível de 

produtividade das firmas exportadoras aparenta ser fruto de processos de seleção das firmas 

não apenas na entrada, mas também na saída do mercado de exportação. A questão do efeito 

aprendizado, porém, não foi discutida em profundidade. Dessa forma, os trabalhados 

apontados aqui remetem à necessidade de um aprofundamento do estudo do efeito 

aprendizado, condicionada às evidências já encontradas de significativa influência do 

tamanho da firma, destino das exportações e margem intensiva.  

Portanto, esta tese tenta contribuir com a ainda incipiente literatura existente no Brasil 

sobre o referido tema em três aspectos. Constitui uma primeira análise da relação entre 

produtividade e exportação, depois da mudança de regime cambial, utilizando métodos de 

pareamento.  Segundo, a aplicação da análise de emparelhamento (matching) permitirá avaliar 

a causalidade entre produtividade e exportação controlando o processo de seleção tanto na 

entrada como na saída do mercado de exportação.  Será aplicada em conjunto a metodologia 

matching e diferença em diferença para investigar as características de firmas entrantes ou 

estreantes e as não firmas exportadoras no Brasil. 

Assim, a presente tese pretende verificar a existência ou não de processos de 

aprendizado ao nível da firma no comércio internacional brasileiro, controlando, porém o 
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processo de seleção que está presente no comércio. Ademais, busca-se conhecer o processo de 

segmentação do efeito aprendizado, ou seja, a importância do aprendizado segundo 

características específicas das firmas (percentual da produção sobre exportado, proporção de 

gastos em P&D, tamanho da empresa, distribuição geográfica das firmas, etc).  

O estudo dessa questão é relevante não apenas para o entendimento dos níveis de 

produtividade em nível das firmas, mas também para a formulação da política industrial e 

tecnológica do comércio exterior brasileiro. Pretende-se também contribuir para o debate 

sobre o assunto, examinando o impacto da presença no mercado internacional sobre 

produtividade em nível da firma e sua relação com o desempenho das exportações brasileiras. 

Assim, a tese está dividida em cinco capítulos, além desta introdução. Uma análise 

sobre o desempenho exportador brasileiro e o conteúdo tecnológico está contida no capítulo 

dois. Em seguida, no terceiro capítulo, é apresentado o modelo teórico o qual fornece 

equações comportamentais da firma para verificação de efeito aprendizado pela exportação no 

Brasil. No quarto capítulo, são descritos os dados e suas fontes bem como o modelo empírico. 

O quinto capítulo é dedicado à apresentação e à análise dos resultados obtidos. No último 

capítulo, reúnem-se as considerações finais. 
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2 Produtividade e exportação no Brasil: revisão de literatura 

2.1 Introdução  

O capítulo anterior apresentou as questões levantadas por inúmeros autores, tanto 

nacionais quanto internacionais, sobre a relação entre a produtividade e a exportação e as 

explicações de diferenças de produtividade entre firmas exportadoras e não-exportadoras que 

estão centradas no processo de seleção e/ou no processo de aprendizagem.  

Neste capítulo, faz-se uma revisão sobre a abertura comercial, a estrutura e conteúdo 

tecnológico das exportações brasileiras. Na seção seguinte, são apresentadas as evidencias do 

impacto da abertura comercial sobre a produtividade na indústria de transformação brasileira. 

Na seção 2.2, avalia-se o desempenho e a estrutura das exportações. O conteúdo tecnológico 

das exportações será analisado, na seção 2.3. Na última seção, serão apresentadas algumas 

conclusões. 

2.2 Abertura comercial e produtividade no Brasil 

O processo de abertura da economia brasileira causou um movimento de 

reestruturação industrial, na medida em que expôs as firmas nacionais à concorrência dos 

importados, provocando a necessidade de aumento da eficiência produtiva na busca pela 

sobrevivência no mercado. Naturalmente, qualquer tentativa de integração das firmas passaria 

pela reestruturação produtiva e, consequente, elevação da produtividade.  

Ferreira e Júnior (1999) apontam que a indústria brasileira passou, desde 1990, por um 

forte processo de reestruturação, ocasionando um significativo crescimento da produtividade 

do trabalho – seja definida nos conceitos produtividade-homem ou produtividade-hora após o 

período mencionado. Concluindo que o processo de abertura comercial pode ser definido 

como um dos principais causadores dos ganhos de produtividade na década de 90. 
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Bonelli e Fonseca (1998) utilizaram o método de decomposição, a partir da função de 

produção, para calcular a Produtividade Total dos Fatores (PTF) para o agregado da economia 

brasileira e, em particular, para a indústria de transformação entre os anos de 1970 e 1997 e 

para o setor agropecuário entre 1975 e 1996. Constataram que, a partir de 1990, a economia 

brasileira ingressou em um novo padrão de eficiência e a produtividade da indústria e do 

agregado da economia passou a crescer a taxas elevadas. 

 Os resultados para o setor agropecuário diferem substancialmente dos resultados da 

indústria, principalmente pelo fato da PTF agrícola ser mais instável no tempo do que a da 

indústria ou da economia como um todo. A razão para isso está nas quebras de safra. No 

entanto, a produtividade total dos fatores do setor agropecuário aumentou na maior parte do 

período analisado, principalmente desde 1988. Outro fato importante referente ao setor 

agropecuário é que o desempenho agrícola não é uniforme nas diversas culturas. A explicação 

para tal fato está na forte presença da cultura de exportação, que cresceu a taxas maiores do 

que a dos produtos destinados ao mercado interno. 

De fato, como pode ser observado no gráfico 1,  a indústria brasileira apresentou um 

acentuado e contínuo crescimento da produtividade definida aqui como a razão entre o valor 

da transformação e o número de pessoas ocupadas na indústria de transformação, segundo 

IBGE. 
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Gráfico 1 – Produtividade na indústria de transformação brasileira, índice (média de 
1991=100) – média móvel de 12 meses, 1990-2002. 
Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 1990-2002. Elaboração própria. 
 

 

Não há um consenso quanto às explicações subjacentes ao aumento da produtividade 

da indústria de transformação brasileira. Para alguns, como Bonelli e Fonseca (1998) e Feijó e 

Carvalho (1994), a explicação para este crescimento está nas mudanças estruturais resultantes 

das transformações ocorridas no Brasil no final da década de 80 e início da década de 90. 

Enquanto, para outros autores, tais como, Considera e Silva (1993) e Silva et al (1993), o 

aumento observado de produtividade, no início da década de 90, foi resultado de flutuações 

cíclicas e não de um processo de reestruturação produtiva. De uma maneira geral, uma fração 

significativa dos pesquisadores contrariamente a estes autores apoia o processo de 

reestruturação produtiva como explicação. Por exemplo, Rossi Jr. e Cavalcanti (1999) 
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setores industriais, utilizando o método de decomposição da função de produção. O início dos 

anos 90 marca a mudança estrutural na economia brasileira traduzindo em ganhos de 

80

90

100

110

120

130

140

150

160

19
90

.0
1

19
90

.0
7

19
91

.0
1

19
91

.0
7

19
92

.0
1

19
92

.0
7

19
93

.0
1

19
93

.0
7

19
94

.0
1

19
94

.0
7

19
95

.0
1

19
95

.0
7

19
96

.0
1

19
96

.0
7

19
97

.0
1

19
97

.0
7

19
98

.0
1

19
98

.0
7

19
99

.0
1

19
99

.0
7

20
00

.0
1

20
00

.0
7

20
01

.0
1

20
01

.0
7

20
02

.0
1

20
02

.0
7



19 
 

produtividade, tanto para o caso da produtividade do trabalho quanto da PTF. Assim, por 

exemplo, a PTF média para os 16 setores industriais apresenta uma taxa negativa de 

crescimento médio anual (-2,5%), no período 1985/90, e positiva (2,1%), no período 

subseqüente. De fato, os autores destacam que, no período 1991/97, todos os setores 

apresentaram ganhos de produtividade e atribuem a exposição de diversos setores à 

competição externa, logo se coloca em evidência a abertura comercial como explicação para 

este desempenho. 

Gomes, Pessoa e Veloso (2003) analisaram a evolução da PTF para a economia 

brasileira de 1950 a 2000 e fizeram uma análise comparativa com uma amostra de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Os resultados mostraram que a economia brasileira 

encontrava-se, aproximadamente, em uma trajetória de crescimento balanceado entre 1950 e 

1967, com pequena elevação da PTF relativamente à fronteira tecnológica e estabilidade da 

relação capital-produto. Entre 1967 e 1976, houve aumento expressivo da PTF em 

comparação com a fronteira tecnológica e pequena queda da relação capital-produto. Entre 

1976 e 1992, houve queda significativa da PTF comparativamente à fronteira tecnológica e ao 

crescimento da razão capital/produção. Para o período de 1992-2000, há evidência de 

trajetória de crescimento balanceado, com aumento da PTF à taxa determinada pela fronteira 

tecnológica e estabilidade da relação capital-produto. A evidência mostra que o crescimento 

da PTF em excesso à evolução da fronteira tecnológica, observado no Brasil, entre 1967 e 

1976, não se verificou em outros países. Embora a queda da PTF observada no Brasil, entre 

1976 e 1992 também tenha se verificado em outros países, a intensidade e duração dessa 

queda só encontram paralelo em outros países da América Latina. 

2.3 Desempenho e estrutura das exportações no Brasil recente 

Ao longo do período de 1990-2009, diversas transformações ocorreram na economia 

brasileira com impactos sobre o fluxo de comércio.  As exportações brasileiras em valor 
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aumentaram 387% com uma taxa anual média de crescimento de 8,23%. Se restringir a ao 

período compreendido de 2000-2009, as exportações aumentaram 177% com taxa anual 

média de crescimento1 de 10,75%. O Gráfico 2 ilustra a evolução dos preços de exportação 

bem como o quantum exportado durante o período pós-abertura comercial. 

 

 
Gráfico 2 – Evolução dos preços das exportações e quantum exportado na indústria de 
transformação, índice (média de 2006=100) –1990-2009. 
Fonte: Boletim de comércio exterior, FUNCEX, 1990-2009. Elaboração própria. 

 

Markwald (2001) destaca que, no período 1991-97, antes da crise asiática e antes da 

forte apreciação da taxa de câmbio real, o ritmo de crescimento das exportações foi bastante 

expressivo (9% ao ano), mas sofreu uma drástica redução (3,9% ao ano) nos três últimos anos 

da década. A evolução dos preços de exportação, em US$, explica parcialmente esse 

desempenho: eles cresceram significativamente a partir de 1994 e permaneceram em patamar 

elevado até 1997, contribuindo para compensar a relativa estagnação do quantum, nesse 

mesmo período. O quadro, porém, inverte-se a partir de 1997: os preços de exportação 

começam, em US$, a registrar uma queda acentuada e persistente nos três anos seguintes (-

                                                
1 Calculado a partir da taxa geométrica de crescimento: Valort+n=Valort0(1+g)n, onde Valortn é Valor da variável 
em t+n, Valort0 é Valor inicial da variável, g a taxa de crescimento geométrico e n é o número de períodos. 
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5,6% ao ano), enquanto as quantidades exportadas retomam sua trajetória de crescimento, 

passando a evoluir a um ritmo bastante razoável (7,4% ao ano). 

A evolução dos preços das exportações, em US$, sofre uma nova reversão em 2002, 

com ritmo significativo de crescimento de 5,01% durante o período compreendido entre 2000-

2009. Note, contudo, que o quantum exportado permanece apresentando uma trajetória 

ascendente. A reversão dos preços parece ter acelerado o ritmo de crescimento do quantum. 

No que diz respeito à composição da pauta, Markwald e Ribeiro (2006, p.13) 

observam que “o salto nas exportações não foi acompanhado por nenhuma mudança mais 

significativa na estrutura setorial ou na composição das exportações. A concentração da pauta 

pouco se alterou, não houve incorporação de novos produtos (...). Os únicos fatos dignos de 

destaque são a expansão, muito significativa, da exportação de combustíveis e o incremento, 

bastante expressivo, de alguns bens de capital”. 

O gráfico 3 apresenta a composição relativa da pauta das exportações, segundo 

classificação por classe de produtos. A classificação é realizada de acordo com o fator 

agregado, dividindo-se em básicos (ex: grãos, minerais, carnes, etc), semimanufaturados 

(ex:  óleo de grãos, ligas metálica, etc) e manufaturados (ex: veículos, motores, açúcar 

refinado,etc).  
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Gráfico 3 – Pauta das exportações brasileiras por fator agregado: bens básicos, 
semimanufaturados e manufaturados, 1999-2008. 
Fonte: Boletim de comércio exterior, FUNCEX, 1999-2008. Elaboração própria. 
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bens manufaturados ainda representam uma fração importante das exportações brasileiras, 

mas que pode deixar de ser, caso a tendência se perpetue nos próximos anos. 

 

2.4 O aprendizado das exportações brasileiras no comércio: conteúdo tecnológico das 
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As teorias de comércio internacional destacam que a inovação tecnológica é um dos 
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inovações dos produtos são importantes fatores sobre o padrão de comércio internacional. As 

evidências empíricas sugerem de uma forma geral que as indústrias altamente intensivas em 

tecnologia são as que mais crescem no comércio mundial e que geram economias externas 

(efeitos transbordamentos- spillovers) sobre as demais industriais. Quanto às firmas, as mais 

intensivas em tecnologia são mais inovadoras, eficientes, pagam maiores salários e são mais 

eficazes em atingir novos mercados quando comparadas as não inovadoras. 

A alteração de padrão em direção a produtos mais intensivos em tecnologia é um 

movimento condicionado a capacitações tecnológicas e competitivas, sendo a firma 

responsável pelo desenvolvimento de novos processos de inovação tecnológica, tornando-a 

competitiva para inserção de novos mercados. Portanto, existe uma relação estreita entre o 

conteúdo tecnológico e a pauta das exportações. 

O conteúdo tecnológico, através de segmentos mais sofisticados pode impulsionar o 

crescimento industrial. Lall (2000) destaca que, além de algumas ressalvas, podemos afirmar 

que as estruturas de tecnologia intensiva são mais benéficas para o crescimento das 

exportações e para o desenvolvimento industrial. As razões subjacentes são: 

 Atividades com rápidas inovações em produtos geralmente usufruem de um 

crescimento maior na demanda, quando comparada as atividades menos dinâmicas. 

Igualmente, rápidas inovações em processo podem elevar a participação relativa da 

firma no mercado (i.e market share), porque estas são mais capazes de reduzir 

custos e melhorar a qualidade dos produtos.  

 Atividades intensivas em tecnologia geram barreiras à entrada para outros 

competidores.  

 Ao longo do tempo, as atividades intensivas em tecnologia também proporcionam 

um maior aprendizado e ganhos de produtividade, com possibilidade de 

transbordamentos para as outras atividades.  



24 
 

 Atividades intensivas em tecnologia estão mais sintonizadas com as tendências 

tecnológicas e de mercado, dando a capacidade de responder de forma mais flexível 

às mudanças nas condições do mercado. 

 

A análise sobre o conteúdo tecnológico do comércio exterior brasileiro tem sido foco 

de inúmeros trabalhos. Uma grande proporção destes tem destacado a baixa presença de 

produtos de alta tecnologia na pauta das exportações brasileiras sem perspectivas de reversão 

deste quadro.  

Sarti e Sabbatini (2003), por exemplo, identificaram que, após a abertura comercial, a 

corrente brasileira do comércio apresentou um aumento da participação relativa dos produtos 

com alta e média intensidade tecnológica. Entretanto, destacam que o crescimento observado 

dos produtos com alta e média intensidade tecnológica deu-se mais em favor na pauta das 

importações do que na pauta das exportações. Eles apontam que recentemente esta assimetria 

sobre o conteúdo tecnológico do comércio brasileiro tem se intensificado. 

Coutinho, Hiratuka e Sabbatini (2003) mostraram que o Brasil não ocupou posições 

relevantes em nenhum dos mercados mais dinâmicos. Manteve-se a especialização em 

produtos primários e semi-elaborados; o que certamente se refletiu no desempenho medíocre 

das exportações brasileiras ao longo dos anos noventa. A participação do Brasil, segundo 

estes autores, nas exportações mundiais, é de aproximadamente 1%, enquanto a participação 

dos produtos com alta e média intensidade tecnológica no comércio mundial foi de apenas 

0,55%. 

De Negri (2005) encontrou evidências de que a inovação é um fator relevante para 

explicar a inserção externa das firmas brasileiras, pois as firmas inovadoras têm uma 

probabilidade maior de exportar e, dentre as exportadoras, as que inovam exportam mais. As 

inovações de processo são mais relevantes para o volume de exportações das firmas do que as 
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inovações de produto. De uma forma geral, a autora destaca a importância das inovações, seja 

em produtos ou em processos, como um fator determinante das exportações brasileiras.  

O gráfico 4 apresenta a evolução do comércio exterior brasileiro por intensidade 

tecnológica2, durante o período de 1996-2008, cuja classificação segue proposição da OCDE 

(2003). A tipologia discrimina em dois grandes grupos, a saber: produtos industriais e não-

industriais. Dentro do primeiro grupo, existem quatro categorias distintas: baixa, média-baixa, 

média-alta e alta intensidades tecnológicas. Esta distinção foi criada a partir de um estudo da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico − OCDE, que classificou os 

setores industriais conforme o seu nível relativo de dispêndio em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico (P&D).  

 

 
Gráfico 4: Pauta das exportações brasileiras classificada segundo intensidade 
tecnológica, 1999-2008. 
Fonte: SECEX/DEPLA, 1996-2008. Elaboração própria. 

                                                
2 A OCDE elaborou uma classificação quanto ao conteúdo tecnológico das exportações - alta, média-alta, média-
baixa e baixa tecnologia. A classificação é baseada na importância dos gastos em pesquisa e desenvolvimento 
em relação ao valor bruto de produção e valor adicionado pelos diferentes tipos de indústrias que produzem bens 
para exportação. Exemplos de indústrias de alta tecnologia são aviões, computadores e produtos farmacêuticos; 
média-alta tecnologia os automóveis, equipamentos elétricos e produtos químicos; média-baixa tecnologia inclui 
borracha, plásticos, metais básicos e construção de navios, indústrias de baixa tecnologia incluem processamento 
de alimentos, têxteis, vestuário e calçados (OECD,2003). 
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Primeiramente, nota-se que a composição da pauta das exportações brasileiras não 

apresentou mudanças significativas durante o período analisado, 1996-2008, exceto para os 

produtos de baixa intensidade tecnológica. Estes sofreram um declínio de aproximadamente 

10% de sua participação. Segundo, as exportações brasileiras são fortemente concentradas em 

produtos com média- baixa e baixa tecnologia representando aproximadamente 50% do total 

exportado pelo país. Enquanto que os produtos com alta e média-alta intensidade tecnológica 

representam somente 30%. Isto coloca em evidência o baixo grau de sofisticação dos produtos 

brasileiros. Quando comparamos este resultado com a pauta mundial das exportações, no qual 

há presença significativa de produtos com alta intensidade tecnológica, percebemos a 

necessidade de uma inserção mais competitiva no comércio internacional possibilitada pela 

ampliação do conteúdo tecnológico das exportações brasileiras (De Negri, 2005) 

Quanto às importações brasileiras por intensidade tecnológicas, as participações 

relativas dos produtos com baixa, média-baixa, média-alta e alta estão expostos no gráfico 5. 

Primeiramente, percebe-se que ocorreram mudanças na pauta das importações durante o 

período analisado, 1996-2008, há uma tendência de declínio das importações de produtos com 

baixa intensidade tecnológica em aproximadamente 50%. Além disso, os produtos com alta e 

média-alta intensidade não se alteraram, representando conjuntamente uma participação 

relativa de 60% do total das importações brasileiras. Portanto, configura-se um panorama 

oposto observado às exportações, isto é, as importações são marcadas por produtos com alta 

intensidade, enquanto as exportações concentram-se em produtos com baixa intensidade.  
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Gráfico 5 – Pauta das importações brasileiras classificada segundo intensidade 
tecnológica, 1999-2008. 
Fonte: SECEX/DEPLA, 1996-2008. Elaboração própria. 

 

Estas conclusões têm sido encontradas igualmente por diversos autores (ver, por 

exemplo, Coutinho, 1997; De Negri, 2002; Erber, 2001, Sarti e Sabbatini, 2003, entre outros). 

Sarti e Sabbatini (2003) e Coutinho, Hiratuka e Sabbatini (2003) apontam que esta diferença 
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compõem a indústria de alta intensidade tecnológica. Na indústria de média-alta tecnologia, 

são setores: Máquinas e equipamentos elétricos; Veículos automotores, Reboques e semi-

reboques; Produtos químicos; Equipamentos para ferrovia e material de transporte; e, 

máquinas e equipamentos mecânicos. A indústria de média-baixa tecnologia é composta pelos 

setores: Construção e reparação naval; Borracha e produtos plásticos; Produtos de petróleo 

refinado e outros combustíveis; outros produtos minerais não-metálicos; e, produtos 

metálicos. Os produtos manufaturados e bens reciclados; madeira e seus produtos, celulose e 

papel; alimentos, bebidas e tabaco; e, têxtil, couro e calçados compõem a indústria de baixa 

intensidade tecnologia.  
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TABELA 1: Exportações brasileiras por intensidade tecnológica do produto e por setores – 1999-2008 (em percentual %) 
SETORES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Produtos não-industriais 18,17 16,55 17,99 19,40 19,95 20,05 20,93 21,93 24,12 28,32 
           
Indústria de alta tecnologia (I) 8,6 12,4 12,0 9,8 7,0 6,9 7,4 6,8 6,4 5,8 
Aeronáutica e aeroespacial 4,1 6,7 6,4 4,7 2,9 3,6 3,1 2,7 3,2 3,1 
Farmacêutica 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
Material de escritório e informática 1,0 0,9 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 
Equipamentos de rádio, TV e comunicação 2,0 3,5 3,6 3,4 2,7 1,9 2,8 2,6 1,8 1,5 
Instrumentos médicos de ótica e precisão 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 

Indústria de média-alta tecnologia (II) 22,6 23,1 21,2 21,4 22,8 23,1 24,4 23,6 22,7 20,3 
Máquinas e equipamentos elétricos n. e. 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 1,9 2,0 1,9 
Veículos automotores, reboques e semi-reboques 9,4 9,7 9,2 9,2 9,9 10,0 11,0 10,5 9,3 8,2 
Produtos químicos, excl. farmacêuticos 5,8 6,0 4,9 5,2 5,4 5,0 5,1 4,9 5,1 4,4 
Equipamentos para ferrovia e material de transporte n. 
e. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 
Máquinas e equipamentos mecânicos n. e. 5,7 5,5 5,1 5,3 5,7 6,4 6,3 5,9 5,9 5,4 

Indústria de média-baixa tecnologia (III) 17,7 18,6 17,1 17,6 18,3 19,5 19,2 19,8 19,7 19,6 
Construção e reparação naval 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 0,2 0,0 0,5 0,8 
Borracha e produtos plásticos 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 
Produtos de petróleo refinado e outros combustíveis 2,3 3,1 4,1 3,6 3,8 3,3 4,2 4,4 4,4 4,8 
Outros produtos minerais não-metálicos 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,1 
Produtos metálicos 12,0 12,2 9,9 10,9 11,4 11,9 12,0 12,3 11,8 11,6 

Indústria de baixa tecnologia (IV) 32,9 29,3 31,7 31,7 31,9 30,5 28,4 27,9 27,1 26,0 
Produtos manufaturados n.e. e bens reciclados 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,3 1,1 1,1 0,9 
Madeira e seus produtos, papel e celulose 7,4 7,3 6,4 6,4 6,8 6,2 5,5 5,3 5,1 4,4 
Alimentos, bebidas e tabaco 17,8 14,0 17,4 17,9 18,0 17,8 17,3 17,4 17,2 17,9 
Têxteis, couro e calçados 6,1 6,4 6,4 5,9 5,6 5,0 4,3 4,0 3,8 2,8 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Secex/MDIC. n. e. = não especificados nem compreendidos em outra categoria.
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Primeiramente, cabe observar que, para todos os setores com diferentes intensidades 

tecnológicas, a mudança de regime cambial provocou um aparente impacto positivo, pois 

quase todos elevaram suas participações relativas no total das exportações brasileiras. 

Segundo, este efeito foi temporário na medida em que, dois anos após a flexibilização 

cambial, as participações voltaram a seus patamares pré-mudança.  

Os principais produtos com alta intensidade tecnológica exportado pelo Brasil são, em 

média: Aeronáutica (4%) e equipamentos de rádio, TV e comunicação (2%). Quanto às 

exportações com média-alta intensidade tecnológica, os produtos que apresentaram elevadas 

participações, durante o período analisado, foram: Veículos Automotores (9,6%), Máquinas e 

Equipamentos Mecânicos (5,7%) e Produtos Químicos (5,2%). Produtos metálicos 

apresentaram a maior participação no total das exportações dentre os produtos com baixa 

intensidade tecnológica, aproximadamente 11,6%. Com menor participação, os produtos 

derivados do petróleo exportaram em média 3,8%. Na indústria de baixa intensidade, o setor 

de alimentos foi o mais participativo nas exportações correspondendo, em média, a 17,3%, 

seguido dos produtos têxteis e de madeira com participação aproximada de 5%.  

2.5 Conclusão 

Neste capítulo, observou-se que a abertura comercial causou segundo alguns autores, 

crescimento da produtividade, na medida em que promoveu à integração da economia 

brasileira na globalização. No período recente, compreendido entre 1999-2009, foi visto que a 

pauta das exportações brasileiras sofreu algumas alterações. Quanto a composição relativa da 

pauta das exportações, segundo classificação por classe de produtos, observou-se um 

crescimento acentuado da participação relativa das exportações dos bens básicos em 

detrimento de perdas de participação dos bens manufaturados e semimanufaturados. Dado que 

os bens básicos apresentam conteúdo tecnológico inferior aos bens manufaturados e 

semimanufaturados, esperava-se encontrar baixa presença de produtos de alta tecnologia na 
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pauta das exportações brasileiras. Os produtos com alta e média-alta intensidade tecnológica 

juntos representam somente 30% do total exportado pelo país. A breve análise sobre o 

conteúdo tecnológico das exportações constatou que o Brasil é capaz de exportar produtos 

com alta intensidade tecnológica, porém, ainda está aquém da pauta mundial de produtos 

exportados formada predominantemente por produtos com elevado conteúdo tecnológico. As 

exportações brasileiras concentram-se sobremaneira em produtos com baixa intensidade 

tecnológica. Isto coloca em evidência o baixo grau de sofisticação dos produtos brasileiros. 
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3 ASPECTOS TEÓRICOS 

3.1 Introdução  

 

Neste capítulo, apresentam-se as teorias do comércio internacional na explicação dos 

padrões de comércio3. Será mostrado que as teorias do comércio têm mudado, ao longo dos 

anos, migrando de estudos sobre indústrias e países para empresas e produtos. O objetivo 

deste capítulo consiste em mostrar a visão das teorias do comércio sobre a ótica da relação 

entre exportações e produtividade. Encontra-se dividido em três seções, além desta breve 

introdução. Na primeira seção, discuti-se a teoria tradicional do comércio internacional, 

expondo alguns dos seus pressupostos. Em seguida, na seção 3.3, realiza-se um breve resumo 

da nova teoria do comércio internacional. Na seção 3.4, apresenta-se o modelo adotado nesta 

tese que explica a relação entre produtividade e exportações a partir do efeito aprendizado. 

 

3.2 A velha teoria do comércio internacional 

  

As teorias tradicionais do comércio internacional explicam o fluxo de bens entre países, 

usando o conceito de vantagens comparativas, isto é, diferenças no custo de oportunidade de 

produção. Os fatores que explicam o surgimento de vantagens comparativas são: i) diferenças 

de produtividade, denominada de vantagem comparativa ricardiana em virtude de seu criador 

David Ricardo; ii) diferenças industriais na intensidade dos fatores de produção ou diferenças 

inter-setoriais de abundância de fatores, em ambos os casos as vantagens comparativas são do 

tipo Heckscher-Ohlin. 

                                                
3 Este capítulo baseia-se em Clarides,Lanch e Tybout (1998), Maneschi (2000) e Antras (2004). 
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Independente da fonte das vantagens comparativas, isto é, seja do tipo ricardiana ou 

Heckscher-Ohlin, a implicação é a especialização em um bem. Um país exportará bens de sua 

indústria com vantagem comparativa e importará bens nos quais não apresenta vantagens 

comparativas. Em outras palavras, o comércio é realizado entre indústrias e entre países. 

 Neste último modelo tradicional do comércio existe ainda um mecanismo por meio do 

qual o comércio internacional determina os prêmios relativos aos fatores e, por conseguinte, a 

distribuição de renda. A demanda relativa de fatores muda seguindo as mudanças nas 

diferenças de intensidade setoriais de fatores.  

Por sua vez, a nova teoria do comércio surgiu da insatisfação com a teoria do comércio 

do Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), que ganhou força após o paradoxo de Leontief no 

qual levantou as primeiras dúvidas sobre a sua validade empírica. No final da Segunda Guerra 

Mundial, quando os Estados Unidos foram considerados o país mais abundante em capital do 

mundo, Leontief (1953) descobriu que as exportações são mão-de-obra intensiva e as 

importações de commodities são intensivas em capital. Suas descobertas produziram inúmeros 

artigos criados na tentativa de justificar ou reformular o modelo HOS. Os testes empíricos que 

se seguiram estenderam a teoria para um número de fatores maior que dois (capital e 

trabalho), considerados por Leontief.  

As dúvidas sobre a validade da teoria do comércio HOS que foram gerados pelo 

paradoxo de Leontief foram reforçados por evidências de que uma proporção considerável do 

comércio mundial estava ocorrendo entre os países industrializados e não (como teria sido 

previsto pela teoria HOS) entre economias com dotações de fatores diferentes, tais como os de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países industrializados apresentam 

semelhantes dotações de fatores, e grande parte do comércio entre eles era de natureza intra-

indústria. Portanto, emergiu a necessidade de uma explicação diferente e que não esteja 

baseada em diferenças de dotações de fatores nem na estrutura de mercado perfeitamente 
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competitivo postulada pelos modelos tradicionais. A explicação veio na década de 70 e 80 

com os modelos de comércio internacional com estrutura de mercado imperfeita.  

3.3 A nova teoria do comércio internacional 

 

Os primeiros artigos da nova teoria do comércio internacional apareceram 

aproximadamente três décadas atrás, quando Krugman (1979), Lancaster(1980) e Dixit e 

Norman (1980) apresentam modelos de comércio em que as firmas produzem bens 

diferenciados com tecnologia com retornos crescentes de escala. A produção diferenciada de 

bens é resultado da rejeição da hipótese de concorrência perfeita em favor da concorrência 

imperfeita. Esta geração de modelos foi ainda influenciada pela função utilidade de Dixit e 

Stiglitz (1977) a qual permite descrever a preferência do consumidor pela variedade de bens.  

Em um artigo seminal de 1985, Paul Krugman e Elhanan Helpman, introduziram, na 

velha teoria do comércio internacional das vantagens comparativas, as hipóteses de 

concorrência imperfeita e preferência dos consumidores pela variedade de bens. O modelo 

descrito por estes autores constitui uma estrutura integrada capaz de oferecer explicações 

sobre os padrões de comércio mundial, por permitir diferenças tecnológicas, de preços dos 

fatores ou ainda de custos. Entretanto, estudos profundos sobre o comércio mundial 

revelaram, mais uma vez, que os fatos se contrapõem à teoria. Análise detalhada do comércio 

tem demonstrado que, entre as firmas, existe uma variação significativa em produtividade, 

intensidade de capital e mão-de-obra, isto é, a hipótese comumente utilizada de simetria das 

firmas nas teorias tradicionais e na nova não parece suficiente para ajudar na compreensão 

exata dos padrões de comércio. Logo, surge a necessidade de uma teoria que considere, além 

das contribuições geradas pelas teorias precursoras (a teoria tradicional e nova teoria), a 

heterogeneidade das empresas. 
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Na década de 1980, a nova teoria do comércio internacional introduziu 

heterogeneidade na indústria resultante de diferenciação do produto e concorrência 

monopolista. Heterogeneidade na nova teoria não foi projetada, no entanto, para explicar as 

assimetrias entre as empresas em termos de produtividade ou tamanho. Não é porque não era 

conhecido no momento que as empresas diferem de acordo com estas dimensões, mas sim 

porque o objetivo era explicar grandes volumes do comércio entre os países com composições 

de fatores similares e grandes volumes de comércio intra-indústria. As diferenças na 

produtividade ou tamanho não foram consideradas importantes. Como resultado, os modelos 

admitiam simetria entre as empresas dentro de uma indústria em termos de tecnologia 

disponível, o que implicava, por sua vez, em níveis de produtividade semelhantes e 

participações similares no comércio exterior.  

Segundo Helpman (2006), estudos empíricos detalhados sobre empresas exportadoras 

levaram a um reconhecimento das limitações do pressuposto de simetria. Como os novos 

dados sobre empresas tornaram-se disponíveis, ficou claro que nem todas as empresas dentro 

de uma indústria são exportadoras. Clerides, Lach e Tybout (1998); Bernard e Jensen (1999); 

Aw, Chung e Roberts (2000); Delgado, Fariñas e Ruano (2002); e Baldwin e Gu (2003), por 

exemplo, tem mostrado que apenas uma pequena fração das empresas exporta e que as 

exportadoras são maiores e mais produtivas do que as não exportadoras. A explicação para as 

diferenças de produtividade apontadas por estes autores está no processo de auto-seleção ou 

no processo de aprendizado pela exportação (learning by export).  

Em resumo, percebe-se uma mudança de ênfase na teoria do comércio internacional 

do foco nas indústrias e países para o foco na empresa e seus produtos. Claramente, há um 

processo de micro-fundamentação na nova teoria do comércio internacional em contraposição 

às teorias tradicionais e ao seu enfoque macroeconômico. O modelo que será apresentado a 
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seguir faz parte da nova teoria do comércio internacional, pois explica os ganhos de comércio 

a partir da entrada da firma no mercado externo, isto é, o efeito aprendizado. 

3.4 O modelo de decisão de exportação da firma com custos irrecuperáveis: o efeito 

aprendizado através da exportação 

 

Clarides, Lach e Tybout (1998) e Bernard e Jensen (2001) têm desenvolvido modelos 

de otimização dinâmica que analisam as decisões de entrada e saída das firmas no mercado 

exportador.  O presente capítulo apresenta o modelo teórico de decisão da firma em ingressar 

no mercado exportador, acomodando o efeito aprendizado, que guiará a análise empírica. 

Clarides, Lanch e Tybout (1998) assumem que firmas estejam inseridas em um 

mercado imperfeito, no qual as curvas de demanda são negativamente inclinadas no mercado 

estrangeiro, de forma que sua influência é pequena sobre o comportamento das demais firmas. 

Especificamente, assuma a demanda estrangeira qf para o produto da firma ao preço pf sendo 

푞 = 푧 (푝 ) , onde a variável aleatória zf captura os choques comuns de demanda ( nível 

de renda externa, taxa de câmbio, e preço dos outros bens) e 휎 > 1. As firmas domésticas 

enfrentam condições de demanda similares, 푞 = 푧 (푝 ) , e a discriminação pode ser 

realizada entre compradores domésticos e estrangeiros. 

Clarides, Lanch e Tybout (1998) admitem custos marginais constantes, c, que não 

variam com as mudanças no mercado ou no nível de produção. O lucro operacional bruto 

corrente no período pode ser expresso como uma função do custo marginal e das condições de 

demanda em ambos os mercados: 

휋(푐, 푧) = 푐 푧 (휎 − 1) (휎 )

+ 푐 푧 (휎 − 1) (휎 ) = 휋 (푐, 푧) + 휋 (푐, 푧) 
(1) 
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onde 푧 = (푧 , 푧 ). Seja o custo fixo de tornar-se exportador denominado por F. Se F é 

positivo, firmas com produtividade acima de algum valor limite (threshold) se auto-

selecionam ao ingresso no mercado exportador. Esta é a base para a proposição de que firmas 

que exportam são mais produtivas do que aquelas firmas que não exportam. Por um lado, 

firmas que se tornam menos produtivas tenderão a sair do mercado exportador, não 

necessariamente no período no qual a produtividade recebe um choque negativo. Por outro 

lado, firmas tenderão a serem mais produtivas quando se esperam reduções deste custo dada a 

existência de efeito aprendizado. Então, a firma entrará e permanecerá no mercado exportador 

se receber lucro operacional liquido positivo, ou seja, П > F. 

Dixit(1989), Baldwin e Krugman (1989) e Krugman (1989) desenvolveram modelos 

teóricos que caracterizam a decisão de participação da firma no mercado exportador na 

presença de custos irrecuperáveis. Estes teóricos afirmam que firmas sem experiência, a 

priori, em exportação devem estabelecer canais de distribuição de produtos, aprendizado com 

procedimentos burocráticos, repacotamento dos produtos, etc. Denominam-se aqui estes 

custos de entrada para novas firmas exportadoras por Γ  e seja ε  um fator que captura todas 

as variações nos custos fixos entre firmas ao longo do tempo. 

Clarides, Lanch e Tybout (1998) definem a variável binária indicadora 푦  que toma 

valor unitário caso a firma seja exportadora e zero quando a firma for não exportadora. Os 

lucros obtidos pela firma com a exportação podem ser sumarizados em três situações em uma 

análise de dois períodos: a) se a firma em t-1 e t não participa do mercado exportador, 

(푦 = 0) e (푦 = 0), seu lucro é nulo; b) se a firma em t-1 não foi exportadora, (푦 =

0), e passa a ser exportadora em t, (푦 = 1), seu lucro bruto é reduzido pelo custo de entrada 

Γ e, c) se a firma foi exportadora em t-1, (푦 = 1), e continua em t, (푦 = 1), o custo 

inicial de entrada Γ seria nulo, gerando lucros líquidos maiores para estas firmas que 

permanecem exportando quando comparadas as duas situações anteriores com firmas não-
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exportadoras e novas exportadoras ou estreantes. Assim, o lucro líquido da i-enésima firma 

exportadora, no período t, pode ser descrito como: 

 

푢(푐, 푧, 휀 ,푦 ,푦 ) =
휋 (푐, 푧) + 휀 ,									푖푓	푦 = 1, 푦 = 1		
휋 (푐, 푧) + Γ + 휀 				푖푓	푦 = 1,푦 = 0
0																																				푖푓	푦 = 0,푦 = 0

 (2) 

 

Note que se os custos irrecuperáveis forem significativos – e a micro-evidência sugere 

que são (ver Roberts e Tybout, 1995) – os produtores enfrentam um problema de otimização 

dinâmica, em cada período e, consequentemente, deve escolher exportar ou não, tomando por 

base toda a informação disponível corrente. Isto abre a possibilidade que a firma hoje exporte 

em antecipação a uma redução de custos mais tarde. Portanto, caso haja evidência de efeito 

aprendizado com a exportação, os custos irrecuperáveis iniciais poderiam implica reduções no 

custo marginal de produção seguido de entrada da firma no mercado exportador. 

De acordo com Tybout (2001), presumindo que c e z seguem um processo de Markov 

de primeira ordem, os administradores neutros ao risco realizam a melhor escolha de regra de 

decisão, 푦 = 푔 (푐, 푧, 휀 ,푦 ,푦 ), que maximiza o lucro esperado da participação no 

mercado exportador: 퐸 ∑ 푢(푐, 푧, 휀 , 푦 ,푦 )훿 . Logo, seus padrões de participação do 

mercado exportador devem satisfazer a seguinte equação de Bellman: 

푉(푐, 푧, 휀 , 푦 ,푦 )

= max
∈{ , }

{휋 (푐, 푧) + (1 − 푦 )Γ + 휀

+ 훿퐸 푉(푐 , 푧 , 휀 ,푦 )} 

(3) 

 

Onde: δ é a taxa de desconto intertemporal; Et é o operador de esperança matemática 

condicionada ao conjunto de informações disponíveis em t e Γs são os custos iniciais 

irrecuperáveis ao começar a exportar. Note que os lucros entram nesta formulação somente 

porque a participação da firma no mercado exportador pode afetar a trajetória dos custos 
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futuros. É a presença de custos irrecuperáveis (do tipo sunk costs) que faz a regra de decisão 

dinâmica, porque exportar hoje carrega um valor da opção adicional de tornar-se exportador 

amanhã sem pagar custos irrecuperáveis de exportação. 

Tal como destaca Arnoud e Hussinger (2005), a solução deste problema é a regra de 

decisão: 

푦

= 1:휋 (푐, 푧) + (1− 푦 )Γ + 휀 + 훿[퐸 (푉 |푦 = 1)− 퐸 (푉 |푦 = 1)] > 0
0: 푐푎푠표	푐표푛푡푟á푟푖표

 

 

(4) 

Isto é, firmas exportadoras entrantes continuam a exportar (푦 = 1), enquanto a soma 

do lucro líquido corrente de exportar (휋 (푐, 푧) + (1 − 푦 )Γ + 휀 ) mais o valor da opção de 

tornar-se exportador no período t+1 (훿[퐸 (푉 |푦 = 1) − 퐸 (푉 |푦 = 1)]) for positiva. A 

magnitude depende das expectativas sobre os lucros operacionais futuros da firma o qual 

poderia ser gerado pela exportação. Estas expectativas incluem o valor de evitar os custos 

inicias para o próximo período e algum efeito aprendizado positivo que é adquirido com a 

experiência no mercado estrangeiro. 

Ademais, a regra de decisão (4) estabelece que os lucros 휋 , os custos Γ  e/ou os 

eventos aleatórios 휀  (mudanças de políticas macroeconômicas agregadas ou nos objetivos 

das firmas) determinam diferentes respostas entre as firmas quanto a ser exportadora, 

continuar não-exportadora ou deixar de ser exportadora. Em outras palavras, é possível 

explicar diferentes decisões de exportar por parte das firmas com base na observação das 

características específicas da mesma4. 

                                                
4 Remetendo diretamente a necessidade de controlarmos a seleção de firmas através de comparação de 
características comuns, logo a principal metodologia adotada consiste no procedimento Propensity Score 
Matching. 
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3.5 Conclusão 

Neste capítulo, buscou-se expor as diversas teorias do comércio internacional, 

enfatizando os recentes desenvolvimentos teóricos quanto ao entendimento da relação entre 

exportações e a produtividade ao nível da firma. A causalidade entre exportações e 

produtividade pode ser explicada pelo processo de seleção quando a causalidade é da 

produtividade para as exportações ou pelo processo de aprendizagem quando a causalidade é 

de exportações para a produtividade. Portanto, no capítulo seguinte, apresenta-se a 

metodologia empregada nesta tese que possibilita controlar o processo de seleção e, assim, 

tornar possível verificar a existência do efeito aprendizado através da exportação na indústria 

de transformação brasileira. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

4.1  Os dados utilizados 

 

A base de dados utilizada para estudar os efeitos do processo de aprendizado no 

comércio internacional foi o World Bank Investment Climate, Brazil (2003).  O Banco 

Mundial realiza diversas pesquisas em inúmeros países para compreender os determinantes 

dos investimentos. Em todos os países pesquisados, os dados são obtidos através de uma 

pesquisa de amostra representativa do setor privado. As pesquisas abrangem um amplo leque 

de temas no ambiente de negócios, incluindo o acesso ao financiamento, à corrupção, à infra-

estrutura, à criminalidade, à concorrência, e às medidas de desempenho. Normalmente 1200-

1800 entrevistas são realizadas em economias grandes, 360 entrevistas são realizadas nas 

economias médias e, para as economias menores, 150 entrevistas acontecem. 

Os setores manufatureiros e de serviços são os setores de interesse na pesquisa. 

Correspondem às empresas classificadas com os códigos ISIC 15-37, 45, 50-52, 55, 60-64, e 

72 (ISIC Rev.3.1). As entrevistas são realizadas em empresas formais com 5 ou mais 

funcionários. As empresas de serviços incluem a construção, o varejo, o atacado, os hotéis, os 

restaurantes, o transporte, a armazenagem, as comunicações e a tecnologia de informação. 

Empresas com 100% de propriedade do governo estadual não foram elegíveis para participar 

da pesquisa.  

A metodologia da amostragem usada é a amostragem aleatória estratificada, com 

reposição5. Este método permite a obtenção de estimativas para cada um dos estratos com um 

determinado nível de precisão das estimativas da população, enquanto também podem ser 

estimadas pela ponderação adequada das observações individuais. As ponderações de 

                                                
5 Em uma amostra aleatória simples, todos os membros da população têm a mesma probabilidade de serem 
selecionados e a ponderação das observações não é necessária. Em uma amostra aleatória estratificada, todas as 
unidades da população são agrupadas em grupos homogêneos e a ponderação das observações torna-se 
necessária para obter estimativas consistentes e eficientes. 
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amostragem são construídas com o intuito de proporcionar probabilidades diferentes de 

seleção através de diferentes estratos. Sob certas condições, a precisão das estimativas sob 

amostragem aleatória estratificada será maior do que sob amostragem aleatória simples 

(menor erro padrão pode resultar do processo de estimação). 

A pesquisa sobre o Clima de Investimento no Brasil, realizada pelo Banco Mundial, 

fornece informações individuais de 1.642 firmas industriais brasileiras entrevistadas no ano de 

2003. Usando ponderações amostrais a mesma torna-se uma pesquisa representativa para 

17.631 empresas industriais brasileiras.  

A referida pesquisa abrange, utilizando a Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas (CNAE 1.0), os seguintes setores da indústria de transformação: Alimentos, 

Têxtil, Vestuário/Confecções, Calçados/Artigos de couro, Maquinários/Máquinas, Produtos 

Eletrônicos, Peças de automóveis/autopeças e Móveis. Uma vantagem dos dados do World 

Bank Investmet Climate é que esta pesquisa fornece uma informação imprescindível para 

avaliar o efeito aprendizado, qual seja, o ano no qual a firma entra pela primeira vez no 

mercado exportador. Ademais, apesar de a pesquisa ter sido aplicada em 2003, ela contém 

informações patrimoniais e contábeis, durante o triênio 2000-2002, permitindo construir um 

painel não balanceado de firmas exportadoras, não-exportadoras e estreantes.  

 O World bank Investiment Climate, Brazil (2003) fornece informações sobre: o valor 

da produção; insumos utilizados (número total de empregados, número de trabalhadores 

qualificados e não-qualificados, energia, matéria-prima); distribuição espacial das firmas; 

indicadores de inovações em processos e produto; valor e destino da produção e valor das 

exportações das firmas por país de destino, dentre muitas outras,. Informações estas que são 

importantes nas evidências empíricas desta tese. Além das relativas à distribuição espacial das 

firmas, que são proporcionadas pela base de dados do Clima de Investimento do Brasil.  
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Em relação à distribuição espacial das firmas, com a amostra reduzida aos grupos de 

firmas estreantes e não-exportadoras, o número total de firmas (estreantes e não-exportadoras) 

e o número de firmas novas exportadoras (estreantes) e de não-exportadoras presentes nas 

cinco regiões do país estão descritos na Tabela 2.  

 Tabela 2: Distribuição espacial das firmas brasileiras no ano 2002 

  Número de firmas  

 REGIÃO Total Total* 
Não-
exportadoras Estreantes 

Não-
exportadoras* Estreantes* 

Sudeste 422 6567 380 42 6155 412 

Sul 281 3156 233 48 2737 419 

Centro-Oeste 81 535 74 7 493 42 

Nordeste 144 717 137 7 698 19 

Norte 15 57 12 3 44 13 

Total 943 11032 836 107 10127 905 
Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa do Clima de Investimento no Brasil. *Número de firmas obtido de 
acordo com o plano amostral. . De acordo com Araújo, Esteves, Silva e Kennebly Jr (2009), para aquelas firmas 
que estrearam no ano de 2001, o número de observações da amostra para cada ano foi 12.181 (2000), 13.664 
(2001) e 14.549 (2002). Portanto, a amostra utilizada por esta tese corresponde aproximadamente 106,31 % 
(2000), 94,77% (2001) e 89% (2002) da base de dados SECEX formada apenas de firmas estreantes e não 
exportadoras. 
 

Primeiramente, como era de esperar, o Sudeste do país apresenta elevado número de 

firmas comparado ao restante do país. Entretanto, segundo a base de dados utilizada, o 

número de firmas estreantes no Sudeste é inferior ao número de firmas estreantes na região 

Sul. Segundo, na região Centro-Oeste o número de firmas estreantes é superior ao número de 

firmas estreantes na região Nordeste quando foram utilizados os pesos amostrais. Terceiro, a 

região Norte destaca-se pelo reduzido número de firmas (estreantes e não exportadoras). 

A definição de firmas exportadoras, estreantes e não exportadora bem como a 

construção de outras variáveis, segue Clarides, Lach e Tybout (1998), de forma que:  

a) Exportadora: firma que exportar durante todo o período amostral. 

b) Não-exportadora: firma que nunca exporta durante o período amostral. 
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c) Estreante: firma que começam o período como não exportadora, mas inicia sua 

atividades de exportação durante o período amostral e não para. 

Seguindo a literatura, serão usadas apenas as definições de firmas não-exportadora e 

nova exportadora ou estreante para tentar captar o efeito aprendizado; sendo construída a 

variável binária Si, que assume valor 1 caso a firma comece exportando (estreante) e 0 caso a 

firma não seja exportadora6. 

Para deflacionamento das variáveis, foi utilizado o Índice Setorial de Preços ao 

Atacado – Oferta Global, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Foram construídas as 

seguintes variáveis: 

a) Margem intensiva: corresponde à razão entre o valor exportado pela firma e o valor 

total da produção, incluída a produção não vendida; 

b) Intensidade do trabalho qualificado (skill): construída a partir da divisão entre o 

número de trabalhadores qualificados7 e a soma do número de trabalhadores não-

qualificados e qualificados. Busca-se com essa medida tentar captar a capacidade de 

absorção de novos conhecimentos por parte da firma; 

c) Gasto relativo em P&D: medido como a proporção dos gastos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) no valor total da produção; 

d) Crescimento da produtividade: foram construídas duas medidas de crescimento: a 

primeira, o crescimento da produtividade Δ휛 ,  corresponde à diferença entre a 

produtividade observada no ano de entrada da firma no mercado exportador e a 

produtividade observada no período pré-exportação; a segunda mensura o crescimento 

da produtividade Δ휛 ,  como a diferença entre a produtividade observada um ano 

                                                
6 Note claramente a diferença de notação para definição das firmas de acordo com sua atuação no mercado 
exportador. No capítulo 3, a variável binária yit foi utilizada para distinguir entre firma exportadora (yit =1) e não 
exportadora (yit =0) e, neste capítulo 4, define-se outra variável binária usada para distinguir as firmas estreantes 
( Dit=1) e não-exportadora (Dit=0). Isto é, para verificar a evidência ou não do efeito aprendizado através da 
exportação torna-se necessária uma redução da amostra.  
7 Define-se trabalhador qualificado aquele que possui curso superior completo. 
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após a entrada da firma no mercado exportador e a produtividade observada no ano 

pré-exportação. Assim, a definição assumida é: 

Δ휛 , = 휛 , − 휛 ,  

Δ휛 , = 휛 , −휛 ,  

Sendo as mudanças na produtividade das empresas estreantes (D=1) expressas como 

Δ휛 , = 휛 , −휛 ,  e para não-exportadoras (D=0) como Δ휛 , = 휛 , − 휛 , . 

 Onde: S=0,1 corresponde respectivamente a 2001 e 2002 e o período pré entrada 

2000 foi definido como t-1. 

e) Produtividade acumulada: somatório das produtividades pós-entrada da firma no 

mercado externo em relação a produtividade pré-exportação. A produtividade 

acumulada é calculada como: 

푃푟표푑.퐴푐푢푚푢푙푎푑푎 , = 	 휛 , −휛 ,  

Esta medida permite explorar mais um aspecto do efeito aprendizado, qual seja, de 

observar como a decisão de começar a exportar gera impactos sobre a trajetória da 

produtividade das firmas. Ou seja, sobre os ganhos cumulativos gerados após as firmas 

ingressarem no mercado externo. 

 

4.2 A estimação da produtividade total dos fatores 

Tendo em vista que a finalidade desta tese é compreender melhor o efeito da entrada 

das empresas no mercado exportador sobre a produtividade – o efeito aprendizado, 

necessitamos obter, a priori, medidas consistentes da produtividade total dos fatores para as 

empresas. Empresas com maior produtividade são mais propensas a exportar, pois há 

presença de custos irrecuperáveis que restringe a entrada das firmas apenas às firmas mais 

lucrativas. Ademais, é comum pensar que a competição no mercado externo é mais intensiva 
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do que no mercado doméstico, gerando poucas oportunidades de exportação para firmas 

ineficientes. A produtividade total dos fatores será usada como principal indicador do nível de 

produtividade das firmas. Além desta, a produtividade do trabalho - definida como valor da 

produção por trabalhador – será também usada como medida da produtividade, como 

frequentemente muitos estudos a utilizam.  

A obtenção da produtividade total dos fatores constitui-se em área profícua de 

pesquisa. Há várias abordagens para estimação da função da produção e, por conseguinte, da 

mensuração da produtividade total de fatores, podendo ser através de métodos paramétricos 

(tal como Mínimos Quadrados Ordinários), semi-paramétricos (tais como abordagem de 

Levinshon e Petrin (2003) ou a abordagem de Olley e Pakes (1996)) ou ainda não-

paramétricos (Análise de Envoltória de Dados (DEA)).    

A estimação da Produtividade Total dos Fatores (PTF) com base em Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) é mais criticada por gerar estimativas viesadas. A 

produtividade total dos fatores pode ser não observada ao econometrista, porém, ao menos, 

em parte a produtividade será observada pela firma. A hipótese é a seguinte: aumentos de 

produtividade tornam a firma mais eficiente, essa maior eficiência leva a aumento de produto, 

levando ao aumento na demanda por insumos. De forma que este conhecimento pode afetar as 

escolhas de insumos das firmas. Este é o denominado problema de simultaneidade e 

endogenidade. Há algumas técnicas de estimação que são robustas a este viés, isto é, que 

podem solucionar o referido problema. Olley e Pakes (1996) propõem um estimador que usa o 

investimento como variável proxy para a produtividade da firma. Levinsohn e Petrin (2003) 

sugerem uma técnica na qual os insumos intermediários são usados como proxy para a 

produtividade. A abordagem de Olley e Pakes é menos preferida porque dados sobre 

investimentos estão menos disponíveis do que insumos intermediários (matérias-primas, 

eletricidade, etc.). Ademais, segundo alguns pesquisadores (Levinshon e Petrin, 2003; 
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Wooldridge, 2005; Ackeberg, Benkard, Berry, Pakes, 2006), os insumos intermediários são 

importantes por responder mais suavemente aos choques de produtividade, enquanto 

investimento poderia não responder completamente a um choque de produtividade por causa 

dos custos de ajustamento. A abordagem de Levinsohn e Petrin (2003) será adotada para 

calcular a produtividade total dos fatores, porém, serão discutidas outras abordagens. 

 
4.3 A Produtividade total dos fatores: estratégia de estimação e coeficientes da função 

de produção. 

 
Nesta seção discute-se a estratégia de estimação da função de produção. São 

apresentados os métodos de Olley e Pakes (1996) e Levinsohn e Petrin (2003).  

A forma funcional padrão da função de produção é a Cobb-Douglas. Uma alternativa 

para função Cobb-Douglas seria usar uma função flexível Translog, a qual teoricamente é 

mais atrativa por ser menos restritiva. Por outro lado, a função de produção Cobb-Douglas 

tem a vantagem de ser relativamente simples de estimar e permite testar a hipótese de retornos 

constantes de escala. Por exemplo, assuma que a função de produção com dois fatores simples 

seja a seguinte função: 

푌 = 퐴 퐾 퐿  

 

Onde: γ+β=1 implica retornos constantes de escala, Yit é a medida do produto do tipo valor 

adicionado, enquanto Lit e Kit representam trabalho e capital da firma i, respectivamente. Ait 

representa a produtividade total dos fatores (PTF). 

A transformação da função de produção através da aplicação de logaritmos permite 

uma especificação linear (letras pequenas representam as variáveis transformadas a partir da 

aplicação de logaritmo), logo a equação padrão de estimação da função de produção toma a 

forma: 

푦 = 훾푙 + 훽푘 + 푢  (5) 
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O resíduo desta equação é o logaritmo da produtividade total dos fatores ao nível da 

firma, 푢 . Em seguida, discutiremos os problemas encontrados na estimação da equação (5). 

Um dos problemas ao tentar se estimar a função de produção é a possibilidade de que 

haja, além do capital e trabalho, outros fatores não-observáveis (produtividade individual da 

firma, perspectivas individuais de negócios, capacidade administrativa, etc) que não são 

levados em consideração no processo de estimação. Se este for o caso e se os determinantes 

observáveis da produção (capital, trabalho) são escolhidos como função dos determinantes 

dos insumos, isto é, a produtividade do trabalho e do capital iguais ao salário real e a taxa de 

arrendamento do capital, então há um problema de endogeneidade, gerando estimativas de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) viesadas e inconsistentes. Isto é, a produtividade total 

dos fatores está correlacionada com os insumos kit e lit. Logo, o termo de erro deveria ser 

dividido em dois componentes: 

 

푦 = 훾푙 + 훽푘 + 휛 + 푢  (6) 

 

Segundo Ackeberg et al (2006), há dois termos na equação acima que não são observados 

pelo econometrista são: 휛  e 푢 . A distinção entre ambos é importante. O termo 푢  

representa choque aleatório (por exemplo, mudanças no ambiente macroeconômico) não-

observado pela firma antes de fazer suas escolhas de insumos em t. Enquanto o termo 휛  

representa a produtividade da firma. A diferença entre ambos é que 휛  é a variável de estado 

para o problema de decisão da firma e, portanto, afeta tanto a decisão de saída da firma quanto 

à demanda pelos insumos e 푢  não tem estas implicações visto ser apenas um choque 

aleatório. Note que ambos os elementos são desconhecidos aos econometristas, mas para este 

o importante é obter estimativas consistentes e eficientes da produtividade 휛  isolando para 

tanto os efeito aleatório 푢 . Ocorre problema de endogenidade quando a demanda pelos 

insumos sofre influência dos choques aleatórios.  
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Um caminho relativamente simples de resolver o problema de endogeneidade consiste 

na inclusão de dummies na regressão padrão, ou seja, uma regressão de dados em painel com 

efeitos fixos resolverá o problema causado em 휛  resultando em estimativas consistentes dos 

parâmetros.  

Todavia, o estimador de efeitos fixos requer a hipótese de que o termo não-observável 

(produtividade não-observável), 휛 , seja constante ao longo do tempo, o que parece ser 

pouco razoável. Para maiores discussões sobre as limitações de estimador de efeitos fixos, ver 

Ackerberg, Benkard, Berry e Pakes (2006). 

 

4.3.1 O método de Olley e Pakes (1996). 

 

Seguindo ainda Ackerberg et al (2006), o método de Olley e Pakes admite que o 

choque de produtividade 휛  segue um processo markoviano de primeira ordem, ou seja: 

 

푝(휛 |퐼 ) = 푝(휛 |휛 ) (7) 

 

Onde: Iit é o conjunto de informação da firma i no tempo t. Realizações passadas e presentes 

de 휛, isto é, (휛 , … ,휛 ) são assumidas fazerem parte de Iit. Importante aqui destacar que 

esta não é somente uma hipótese econométrica sobre as propriedades da variável não-

observada (produtividade), mas também uma hipótese econômica sobre o que determina as 

expectativas da firma sobre a produtividade futura, 휛 , isto é, que estas expectativas 

dependem apenas de 휛 . Olley e Pakes admitem que o fator trabalho é não-dinâmico, isto é, a 

escolha de trabalho no período t não tem impactos sobre os lucros futuros da firma. Em 

contraste, o capital é um fator dinâmico, pois está sujeito a um processo de investimento. Em 

cada período, a firma escolhe o nível de investimento iit, de forma que: 
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푘 = (1 − 훿)푘 + 푖  (8) 

 

Isto é, o capital no período t depende do capital no período t-1 e de uma quantidade de 

investimento em t-1 que é decido no período t-1. Como kit é decido em t-1, este não é 

correlacionado com o processo de inovação em 휛 . Em outras palavras, um valor elevado de 

휛  hoje induzirá a uma elevação do investimento hoje e, por conseguinte, afetará o estoque 

de capital amanhã. Portanto, é possível definir uma função estritamente crescente e 

desconhecida para decisão ótima de investimento como: 

 

푖 = 푖 (휛 ,푘 ) (9) 

 

Invertendo esta função e definindo ℎ(. ) = 푖 (. ),  podemos escrever 휛  como: 

 

휛 = ℎ (푘 , 푖 ) (10) 

 

Olley e Pakes usam esta função inversa para controlar o 휛  na função de produção. 

Substituindo dentro da função de produção: 

푦 = 훾푙 + 훽푘 + ℎ (푘 , 푖 ) + 푢  (11) 

ou 

푦 = 훾푙 + Φ (푘 , 푖 ) + 푢  (12) 

 

Na qual foi definido Φ (푘 , 푖 ) = 훽푘 + ℎ (푘 , 푖 ). O procedimento Olley e Pakes  

consiste em três estágios. O primeiro estágio estima a equação acima por Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO): 

 

푦 = 훾푙 + Φ + 푢  (13) 

 

Ackerberg et all (2006) apontam que tratar Φ  como um polinômio de alta ordem em 

푘  e 푖  permite obter estimativas consistentes do coeficiente β.  O segundo estágio identifica 
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o coeficiente do capital 훽. Note que, do primeiro estágio, obtêm-se uma estimativa de Φ  no 

qual gera: 

휛 = Φ − 훽푘  (14) 

 

Decompondo 휛  dentro da expectativa condicional ao conjunto de informações da 

firma i em t-1 e um resíduo, temos: 

 

휛 = 퐸(휔 |퐼 ) + 휉   

휛 = 퐸(휔 |휔 ) + 휉  (15) 

휛 = 푔(휔 ) + 휉   

 

O segundo item resulta da hipótese de que a produtividade segue um processo de Markov de 

primeira ordem. Substituindo (14) e (15) na equação (5) e reescrevendo, temos:  

 

푦 − 훾푙 = 훽푘 + 푔(휔 ) + 휉 + 푢  
(16) 

푦 − 훾푙 = 훽푘 + 푔 Φ − 훽푘 + 휉 + 푢  

 

Do segundo estágio, temos 훽 e Φ , que substituído na especificação acima e 

aplicando Mínimos Quadrados Não-Lineares com termos polinomiais para a função g, gera 

estimativas consistentes para os coeficientes. Por fim, com base nestes coeficientes é possível 

obter a produtividade total dos fatores como resíduo da regressão.  

 

4.3.2 O método de Levinsohn e Petrin (2003) 

 

O método de Olley e Pakes (1996) é capaz de gerar estimativas consistentes para os 

parâmetros da função de produção, dadas determinadas condições já discutidas. Uma destas 

condições é que a relação entre produto e o investimento seja estritamente monotônica. Isto 

significa que observações com investimento zero têm de ser excluídas para estimar (12) e (14) 
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resultando em perda de eficiência. Dependendo do conjunto de dados, isto implica uma 

considerável exclusão de variáveis porque muitas vezes não se observa o nível de 

investimento estritamente positivo em cada ano. Levinsohn e Petrin (2003) apresentam uma 

técnica de estimação que segue de perto Olley e Pakes (1996) para eliminação desta 

deficiência8. 

Enquanto Olley e Pakes (1996) usam a decisão do nível de investimento como 

variável proxy para produtividade da firma, Levinsohn e Petrin (2003) usam os insumos 

intermediários (energia, matéria-prima, etc) como uma proxy. Caso as firmas divulguem 

resultados positivos para a utilização de matérias-primas e energia em cada ano, então é 

possível manter a maioria das observações, o que implica também que a condição de 

monotonicidade é mais provável para assegurar.  

Este estimador difere do estimador Olley-Pakes em dois aspectos. Primeiro, usa 

insumos intermediários como proxy para a produtividade não-observada ao contrário do 

investimento. Isto implica que insumos intermediários (matérias-primas, por exemplo) podem 

ser expressos como uma função do capital e da produtividade, isto é, 푚 = ℎ (푘 ,휛 ). 

Desde que a condição de monotonicidade seja satisfeita e o insumo matéria-prima seja 

estritamente crescente em 휛 , esta função pode ser invertida e, mais uma vez, podemos 

expressar a produtividade não-observada como uma função das observáveis, ou seja, 휛 =

푠 (푘 ,푚 ), onde 푠 = 푚 (. ). O uso desta expressão torna possível reescrever (5), 

analogamente à abordagem Olley-Pakes descrita acima: 

푦 = 훾푙 + Φ (푘 ,푚 ) + 푢  (17) 

Van Beveren (2007) destaca que o coeficiente da variável proxy (matérias-primas) é 

recuperado agora na segunda etapa do algoritmo de estimação, ao contrário da abordagem de 

                                                
8 Como a base de dados a ser utilizada não contém informações sobre investimento de firmas, o estimador de 
Levinsohn e Petrin (2003) foi escolhido. 
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Olley-Pakes, que acontece na primeira etapa. Outra diferença entre a abordagem utilizada 

pelo Olley-Pakes e Levinsohn-Petrin consiste na correção para o viés de seleção. Mesmo 

tendo uma estimativa totalmente análoga à abordagem de Olley-Pakes, Levinshon-Petrin 

utilizam a matéria-prima no lugar de investimento como um proxy para a produtividade, 

permitindo que o viés de seleção seja corrigido no segundo estágio. 

4.4 Modelo empírico. 

 

A abordagem não-paramétrica Propensity Score Matching é utilizada para estimar o 

efeito sobre a produtividade da entrada da firma no mercado exportador – efeito aprendizado 

controlando o viés de seleção.  A adoção desta técnica permite responder a pergunta do tipo: 

“O que aconteceria com a produtividade caso aquelas firmas que, de fato, não exportaram o 

tivessem feito (vice-versa)?”, ou seja, “qual o efeito médio das exportações sobre a 

produtividade das firmas?”. A construção de um grupo contrafactual torna-se necessário para 

estimar o efeito médio de exportação sobre a produtividade. Na literatura econométrica, este 

efeito das exportações é denominado de efeito tratamento médio sobre a participação dos 

tratados (average effects on the tread) que cria o grupo contrafactual baseando em 

características semelhantes entre firmas exportadoras e não exportadoras.  

A metodologia a ser utilizada tem por objetivo testar a hipótese de aprendizado no 

comércio internacional controlando, porém, para o processo de seleção. O método baseia-se 

na construção de um grupo contrafactual que permita analisar como teria sido a evolução da 

produtividade de uma firma, caso ela não tivesse ingressado no mercado exportador. O 

problema existente nesse tipo de análise é que o grupo contrafactual não é observado, sendo, 

portanto, necessário comparar o comportamento da produtividade das firmas exportadoras 

com um grupo de controle de firmas semelhantes, mas que não exportam. O interesse desta 
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tese consiste em saber se as firmas tornam-se mais produtivas, ou se a taxa de crescimento da 

produtividade delas é maior, quando ingressam no mercado de exportação. 

Seguindo a literatura recente sobre o assunto, a seguir, apresentar-se-á o método de 

estimação. O método que esta sendo proposto segue de perto a sugestão de De Loecker, J. 

(2007). Admita que uma dada firma i começa exportando no período t=0. Seja 휛  a 

produtividade da firma i no período t, após a entrada no mercado de exportação em t=0 e Si 

uma variável dummy que assume valor 1 caso a firma comece exportando (firma estreante). O 

efeito causal do aprendizado pode ser analisado verificando a seguinte diferença: (휛 −휛 ), 

onde os superescritos indicam o status exportador (1= estreante, 0 = não–exportador). Como 

já foi dito acima o problema existente nesta análise é de que 휛  não é observado. Seguindo a 

sugestão de Heckman,J., H. Ichimura e P.Todd (1997) é possível definir o efeito médio sobre 

a produtividade como o resultado da entrada no mercado exportador da seguinte forma: 

 

퐸{(휛 −휛 )|푆 = 1} = 퐸{(휛 )|푆 = 1}− 퐸{(휛 )|푆 = 1} (18) 

 

A grande dificuldade de mensuração nessa expressão está em identificar o 

contrafactual do último termo à direita da equação (18), ou seja, o efeito sobre a produtividade 

que as firmas entrantes no mercado de exportação teriam experimentando em média, caso elas 

tivessem ingressado no mercado exportador. A fim de identificar esse grupo, é feita a hipótese 

de que as diferenças entre exportadoras e o grupo de controle podem ser captadas por um 

vetor de variáveis observáveis, incluindo a produtividade da firma antes do ingresso no 

mercado exportador. Pretende-se, portanto, definir um grupo de controle tão parecido quanto 

possível ao grupo de firmas exportadoras em termos de probabilidade de ingresso no mercado 

exportador. Utilizar-se-á o método do propensity score proposto por Rosenbaum, P. e D. 

Rubin (1983), a fim de resolver esse problema. O método consiste em estimar um modelo 

probit, que é uma versão empírica da regra de decisão (equação 4), em que a variável 
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dependente é igual a 1, caso a firma comece exportando, e zero caso contrário, e utilizando 

como variáveis explicativas variáveis defasadas observáveis, incluindo a produtividade. 

Assim, a probabilidade de que uma firma começar como exportadora pode ser modelada da 

seguinte forma: 

푃푟표푏 푆 , = 1 = 푓 ℎ 휛 ,푘 , , …  (19) 

 

Em que f{.} é função de distribuição cumulativa normal, 휛 , e 푘 ,  são, respectivamente, 

a produtividade e o insumo de capital da firma i. A variável mais importante na estimação da 

propensity score é claramente a produtividade 휛 . Uma vez estimada a propensity score, são 

formados intervalos de probabilidades a fim de identificar vizinhos próximos, ou seja, é feita 

comparação com o objetivo de selecionar uma firma não-exportadora j que tenha uma 

propensity score próxima da propensity score da firma entrante no mercado exportador. Esse 

processo resulta em um grupo comparável de firmas exportadoras e não exportadoras (grupo 

de controle), e que permite analisar o impacto da exportação sobre a produtividade9. 

Uma firma não-exportadora j, comparada em termos de propensão a exportar 

(propensity score 푃 ) a uma firma exportadora, é então selecionada para formar um grupo 

com características estatisticamente semelhantes formando match, usando o método do 

vizinho mais próximo (nearest neighbor). Mais formalmente,  

 

푃 − 푃 = min
∈{ }

푃 − 푃  (20) 

 
Segundo Girma et all (2002), este procedimento de emparelhamento (matching) é 

preferível quando comparado a uma escolha indiscriminada no grupo de controle porque é 

menos sensível ao viés de seleção. 

                                                
9 Com base no calculo do propensity score Becker e Ichino (2002) desenvolveram procedimento a fim de obter o 
grupo comparável de firmas entrantes no mercado de exportação e firmas não-exportadoras. 
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Tendo obtido o grupo contrafactual, usa-se a metodologia de diferenças-das- 

diferenças (DID) para avaliar o impacto das exportações sobre a produtividade, isto é, o efeito 

aprendizado das exportações. Blundell e Costa Dias (2000) mencionam que a combinação de 

técnicas matching e diferenças-das-diferenças melhoram a qualidade das estimativas, na 

medida em que remove os efeitos de choques comuns e nos fornece uma estimativa clara da 

variável de tratamento (exportação) sobre a produtividade entre firmas estreantes e não 

exportadoras.  

Seguindo De Loecker (2006) na definição do estimador de efeito aprendizado da 

exportação, 훽 , assuma que o número de firmas estreantes possa ser representada por N ou 

que começam a exportar (grupo de tratamento) e o conjunto C de firmas não exportadoras 

(grupo de controle) e sejam 휛  e 휛  as produtividades totais dos fatores estimadas das firmas 

estreantes e não exportadoras, respectivamente. Denomina-se 퐶(푖) o conjunto do grupo de 

controle emparelhado à firma i com propensity score pi . O número de firmas não 

exportadoras (grupo de controle) é denotada por 푁  e o peso 휔 =  se 푗 ∈ 퐶(푖) e zero caso 

contrário, de forma que cada firma i que começa a exportar é emparelhada (matched) com 푁  

firmas do grupo de controle. Após estas definições, serão apresentados a seguir os dois 

estimadores.  

Caso a firma em um dado período de tempo t tome a decisão de ingressar no mercado 

exportador, definiremos s como todos os momentos do tempo que sucedem a sua entrada. O 

primeiro estimador 훽  para cada período s, depois de começar a exportar, é dado por: 

훽 =
1
푁 Δ휛 − 휔 Δ휛

∈ ( )

 (21) 

 

Ou seja, estima-se a produtividade das firmas estreantes ou que começam a exportar 

comparando com (a média ponderada) a produtividade das firmas do grupo de controle (não-
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exportadoras), usando o método de pareamento através do vizinho mais próximo (Nearest 

Neighbor) para cada período s. Logo, avalia-se o quanto as empresas exportadoras são mais 

produtivas em cada período s depois de começar a exportar.  

O segundo estimador fornece o efeito tratamento médio acumulado, isto é, a trajetória 

da produtividade ao longo do período s depois de ter começado a exportar, sendo dado por: 

훽 =
1
푁 Δ휛 − 휔 Δ휛

∈ ( )

 (22) 

 

Logo se estima a trajetória da produtividade média acumulada para cada período de 

tempo. Isto permitirá observar a trajetória da produtividade das firmas após a entrada, 

comparativamente à trajetória da produtividade das firmas do grupo de controle (não 

exportadoras). 

Na verdade, estima-se o crescimento da produtividade das firmas estreantes ou que 

começam a exportar, comparando com (a média ponderada) o crescimento da produtividade 

das firmas do grupo de controle (não exportadoras), usando o método de pareamento através 

do vizinho mais próximo (Nearest Neighbor) para cada período s. Em outras palavras, 

mensura-se o crescimento da produtividade como a diferença entre os níveis de produtividade 

antes e depois da entrada da empresa no mercado externo levando em consideração o 

crescimento da produtividade para ambas as empresas não exportadoras e novas exportadoras 

ou estreantes. O controle da auto-seleção é realizado, portanto, condicionando os ganhos de 

produtividade aos níveis de produtividade de pré-exportação. Dessa forma, o efeito médio da 

exportação é estimado comparando mudanças (taxas de crescimento) na produtividade das 

empresas estreantes (Δ휛 = 휛 , −휛 , ) e não-exportadoras (Δ휛 = 휛 , −

휛 , )onde j=0,1 corresponde  respectivamente a 2001 e 2002 e o período pré-entrada 2000 

foi definido como t-1.  
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Assim, as formas funcionais de taxa de crescimento da produtividade já definida na 

seção anterior permitem combinar a análise de Diferença em Diferença com o Método de 

pareamento (matching) e assim tratar as características não-observáveis com relação aos dois 

grupos. Para mensurar ainda o ganho de produtividade durante todo o período pós-entrada foi 

construída a variável produtividade acumulada pós-entrada – medida pelo somatório do ganho 

de produtividade no ano de entrada com a produtividade alcançada um ano após entrada. 

4.4.1 Avaliando a robustez de resultados 

 

Nesta seção, são apresentadas algumas formas de avaliar a robustez dos resultados 

baseadas na breve discussão da seção três. O procedimento adotado por esta tese para avaliar 

a robustez dos resultados será explicado a seguir. 

Primeiramente vale destacar que vários estudos mencionados no capítulo 3 destacam a 

heterogeneidade dos ganhos de produtividade das firmas10. Os ganhos de produtividade são 

diferentes para firmas pequenas ou grandes. Hidalgo e Da Mata (2008), por exemplo, 

encontraram maiores níveis de produtividade para as firmas exportadoras do que para as 

firmas não exportadoras. Sendo o grupo de firmas de pequeno porte vis-à-vis as firmas de 

grande porte as que exibiram maiores níveis de produtividade. Por sua vez, De Negri (2005) 

destaca que a tecnologia é um fator importante para o desempenho exportador das firmas 

brasileiras, tanto para a sua inserção no mercado internacional quanto para a ampliação dos 

volumes exportados e, ainda, que firmas inovadoras apresentam um desempenho exportador 

superior às firmas não inovadoras. Portanto, estes estudos ressaltam a necessidade de 

explicarmos as diferenças de produtividade das firmas com base em um processo de 

segmentação de suas características (tamanho, inovação, margem intensiva etc). Isto tornaria 

                                                
10 Dentre os vários pesquisadores já citados, merece destaque o trabalho de Marc Melitz (2003) que busca 
compreender a natureza assimétrica das firmas no comércio internacional, isto é, algumas firmas são mais 
produtivas e competitivas que outras firmas. Melitz tem aberto um novo campo (teórico e empírico) na teoria do 
comércio internacional,  cuja hipótese está na heterogeneidade das firmas. Esta tese, dadas as hipóteses tomadas 
aqui para sua realização, não deixa de fazer parte desta área de pesquisa. 
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possível realizarmos uma análise mais profunda, detalhada e robusta do efeito aprendizado 

através das exportações para a indústria de transformação brasileira.  

Ademais, a existência de ganhos de produtividade ex-post é avaliada desagregando a 

análise de acordo com o tipo de indústria, a região de atuação, níveis de investimento em 

P&D, proporção de trabalhadores qualificados, tamanho da empresa e, por fim, o percentual 

da produção que é exportado. Este procedimento de segmentação será igualmente aplicado em 

cada caso (firmas pequenas ou grandes, por exemplo) para obtenção do efeito aprendizado. 

Entretanto, vale destacar que a estratificação dos dados de acordo com determinadas 

características específicas das firmas reduz expressivamente a amostra. Isto pode afetar a 

significância estatística dos parâmetros e, consequentemente, gerar conclusões errôneas sobre 

a existência do efeito aprendizado através das exportações. Portanto, surge a necessidade de 

utilização de uma técnica de reamostragem que proporcione estimativas do parâmetro 

estatístico de interesse. A literatura aponta que para amostras pequenas a técnica de 

reamostragem bootstrap11 parece adequada. Contudo, a aplicação da reamostragem bootstrap 

em estimadores matching geram estimativas viesadas (Abadie e Imbens, 2002). Desta forma, 

foi aplicado outro estimador para avaliar a robustez dos resultados, a saber, o estimador de 

pareamento por vizinho mais próximo com correção de viés proposto por Abadie e Imbens 

(2003). Doravente denominado de estimador de Abadie-Imbens (2003). 

Um estimador de pareamento (matching) alternativo ao uso do propensity score e 

ainda com capacidade de corrigir o viés foi desenvolvido por Abadie e Imbens (2002). A 

diferença é que o pareamento das firmas exportadoras e não exportadoras é feito com base na 

distância entre os vetores de variáveis pré-tratamento (capital por trabalhador, tamanho, 

numero de trabalhadores, etc) e não com base no propensity score. Seguindo Khandker, 

Koolwal e Samad (2010), o estimador de Abadie e Imbens (2002) é considerado direto por ser 

                                                
11 Para um estudo aprofundado sobre o tema consultar: B. Efron, R. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap, 
Chapman and Hall, 1993 
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um método no qual não é necessário estimar o propensity score. Este estimador de 

pareamento por vizinho mais próximo de Abadie e Imbens usa um ajustamento baseado sobre 

a regressão da função 휇 (푥) = 퐸{휛(푆)|푋 = 푥} para S=0 descrita na equação 18. A função de 

regressão é aproximada linearmente e estimada por mínimos quadrados sobre a amostra 

pareada.  

Em resumo, a avaliação da robustez dos resultados será efetuada por meio da 

aplicação de outro estimador de pareamento, o estimador de Abadie e Imbens (2002), bem 

como pela estratificação da amostra de firmas de acordo com suas características. 
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5 Análise dos resultados obtidos 

5.1 Introdução  

Este capítulo tem por objetivo apresentar e analisar os resultados obtidos sobre o efeito 

aprendizado através da exportação na indústria brasileira. Primeiramente, na seção 5.2, 

realiza-se uma breve análise descritiva da base de dados. Na seção 5.3 a 5.6, serão expostos os 

resultados quanto a existência ou não do efeito aprendizado por tipo de indústria, região de 

atuação e característica específica das empresas. 

5.2 Uma análise preliminar: desempenho das firmas estreantes e não-exportadoras 

A evidência internacional tem apontado que as empresas exportadoras têm melhor 

desempenho do que as empresas não exportadoras com base em vários indicadores. A Tabela 

3 compara os vários atributos entre firmas não exportadoras e especificamente firmas 

estreantes para três anos amostrais. Antes de apresentar as estatísticas descritivas contidas na 

referida tabela 3, vale destacar, mais uma vez, o grau de representatividade desta amostra em 

relação ao universo de firmas estreantes e não exportadora contida na base de dados da 

SECEX. De acordo com Araújo, Esteves, Silva e Kennebly Jr (2009), para aquelas firmas que 

estrearam no ano de 2001, o número de observações da amostra para cada ano foi 12.181 

(2000), 13.664 (2001) e 14.549 (2002). Portanto, a amostra utilizada por esta tese corresponde 

aproximadamente 106,31 % (2000), 94,77% (2001) e 89% (2002) da base de dados SECEX 

formada apenas de firmas estreantes e não exportadoras. 

Primeiramente, as firmas estreantes são mais produtivas tanto no que refere à 

produtividade do trabalho quanto a produtividade total dos fatores quando comparadas as 

empresas não exportadoras em todo o período analisado. Em termos de número de 

trabalhadores, as firmas exportadoras são, em média, maiores que as firmas não exportadoras. 

Assim, a produtividade média do trabalho das estreantes, medida pela razão entre o produto 
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total e o número total de empregados, é a mais alta quando comparada com as não 

exportadoras. 
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Tabela 3: Estatísticas descritivas: características das empresas não exportadoras, estreantes e amostra completa - 2000-2002 

Variáveis 

2000 2001 2002 

Amostra 
Completa 

Não 
exportadoras Estreantes Amostra 

Completa 
Não 

exportadoras Estreantes Amostra 
Completa 

Não 
exportadoras Estreantes 

Número de empresas 
12.950 12.486 464 12.950 12.774 176 12.950 12.686 264 

Log (PTF) 

4,60  
(0,90) 

4,58          
(0,91) 

4,91          
(0,70) 

4,62   
(0,90) 

4,61          
(0,90) 

5,01          
(0,63) 

4,64   
(0,94) 

4,64          
(0,95) 

4,89          
(0,65) 

Log (Produtividade do 
trabalho) 

6,19   
(1,07) 

6,16          
(1,23) 

6,94          
(1,33) 

6,4     
(1,35) 

6,38          
(1,35) 

7,03          
(0,95) 

6,42   
(1,34) 

6,41          
(1,34) 

6,73          
(1,18) 

Log (Capital por 
trabalhador) 

1,59   
(1,73) 

1,57          
(1,74) 

1,93          
(1,70) 

1,69   
(1,72) 

1,69          
(1,71) 

1,55          
(2,16) 

1,76   
(1,71) 

1,74          
(1,71) 

2,29          
(1,37) 

Log (Emprego total) 
3,94  

(1,18) 
3,93          

(1,18) 
4,16          

(1,11) 
3,99   

(1,15) 
3,98          

(1,15) 
4,37          

(0,98) 
4,02   

(1,16) 
4,00          

(1,16) 
4,50          

(0,97) 

Log (Sálario médio) 
4,51  

(1,09) 
4,50          

(1,08) 
4,77          

(1,32) 
4,59  

(1,03) 
4,58          

(1,03) 
4,84          

(0,97) 
4,64   

(1,09) 
4,63          

(1,08) 
4,83          

(1,29) 
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados World Bank Investiment Climate Brazil. Obs: Desvio padrão das variáveis em parênteses. As estatísticas foram obtidas 
usando pesos amostrais. Na estimação da produtividade total dos fatores pelo método Levinsohn-Petrin (2003) utilizou com variável dependente a vendas totais e como 
variáveis independentes número de trabalhadores, energia elétrica (proxy para capital) e gastos com matérias-primas (ver anexo).
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Observe ainda que a razão capital-trabalho e o número de trabalhadores são para 

empresas estreantes maiores do que para as firmas não exportadoras. Os dados revelam que as 

empresas estreantes tendem a pagar salários médios superiores comparativamente às firmas 

não exportadoras.  

Portanto, poderia ser um erro atribuir o diferencial observado de produtividade (total 

dos fatores ou do trabalho) entre firmas estreantes e não exportadoras baseada inteiramente no 

fato de ser exportadora ou tornar-se exportadora. As firmas estreantes quando comparada as 

firmas não-exportadoras podem ter alto capital por trabalhador, serem mais jovens ou serem 

maiores (maior número de trabalhadores) estes atributos poderiam dar-lhes uma vantagem 

competitiva. Logo, para isolar os aspectos relacionados aos ganhos de produtividade gerados 

pela exportação e comparar firmas comparáveis, empregaremos o método de pareamento 

(matching) e a análise de diferença em diferença cujos resultados detalhados serão 

apresentados na próxima seção. 

 

5.3 Efeito aprendizado ao nível da firma 

 

Nesta seção, investiga-se o impacto da entrada das empresas no mercado exportador 

sobre a produtividade, isto é, se existe evidência de efeito aprendizado das exportações ao 

nível da firma na indústria de transformação brasileira. Para tanto, foi utilizado o método de 

pareamento (Matching), exposto na seção 4.4, por permitir controlar o processo de seleção 

das firmas e fornecer uma estimativa clara do efeito aprendizado através das exportações. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos para o crescimento da produtividade total 

dos fatores e para o crescimento da produtividade do trabalho.  Esta tabela captura várias 

especificações consideradas para avaliar como a entrada das empresas no mercado exportador 

poderia impactar na produtividade. A coluna (a) exibe os efeitos da entrada sobre crescimento 
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da produtividade (do trabalho e total) para o ano de entrada (S=0) e para um ano após a 

entrada (S=1) na coluna (b). Na coluna (c), são apresentados os resultados quanto aos ganhos 

de produtividade acumulado a partir da entrada da empresa no mercado externo. Os 

coeficientes estimados e apresentados na tabela abaixo podem indicar diferenças de 

crescimento da produtividade entre empresas não exportadoras e estreantes s períodos após a 

entrada no mercado exportador. A metodologia permite comparar, por meio de características 

observáveis (capital, trabalho, etc), firmas estreantes com firmas não exportadoras e, 

consequentemente, avaliar a diferença no crescimento da produtividade. Dessa forma, na 

Tabela 4, são apresentados os ganhos médios de produtividade da firma ex-post a entrada no 

mercado exportador, ou seja, o efeito aprendizado através da exportação.  

 

TABELA 4: Ganho médio de produtividade ao exportar: efeito aprendizado 

Medida S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade 
Acumulada 

(c) 

PTF 0.097          
(0.074) 

 0.198***     
(0.114) 

0.283                      
(0.361) 

Produtividade do 
trabalho 

0.155           
(0.126) 

 0.232          
(0.152) 

0.346                      
(0.609) 

Fonte: Elaboração própria.  
OBS: *, **, *** indica significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O algoritmo 
utilizado fez uso de 4 match conforme sugestão de Abadie e Imbens (2002). 
 
 

O método empregado na estimação da Tabela 4 foi o pareamento por vizinho mais 

próximo (nearest neighbor matching), a escolha do método segue estudos do efeito 

aprendizado das exportações (Wagner, 1997; Girma, Greenaway e Kelner, 2002; De Locker, 

2004; Arnold e Hussinger, 2005; Hanh e Park, 2009, entre outros) por permitir identificar 
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firmas não exportadoras com características médias semelhantes às firmas exportadoras 

estreantes, eliminando, portanto, o viés de seleção amostral. 

Primeiramente, com base no conceito de produtividade total dos fatores, começar a 

exportar provoca significativo e elevado crescimento da produtividade somente no primeiro 

ano após a entrada, a evidência sugere que as empresas exportadoras tornam-se em média 

19,8% mais produtivas uma vez que ingressem no mercado externo. Para todos os demais 

períodos e para a produtividade do trabalho, pode-se observar que os coeficientes estimados 

são positivos, porém, não significativos estatisticamente.  

Segundo, o ganho contínuo de produtividade das empresas tornarem-se exportadoras 

foi avaliado usando a medida de produtividade acumulada pós-entrada. Seguindo Locker 

(2007), o efeito cumulativo pode ser interpretado como um ganho ao longo de todo o período 

após a decisão de entrada da empresa no mercado exportador. Mais uma vez, apesar do efeito 

ser positivo, não há significância estatística.  

Estes resultados sugerem fraca evidência do efeito aprendizado das exportações. 

Entretanto, a existência de efeito aprendizado depende da significância estatística do 

parâmetro e, em estudo realizado por Abadie e Imbens (2004a) mostraram que o método de 

reamostragem bootstrap não é valido quando aplicado no método de pareamento por vizinho 

mais próximo (nearest neighbour matching). Abadie e Imbens (2004b) apresentam fórmulas 

alternativas de cálculo do erro padrão para validar os resultados gerados pelo estimador de 

pareamento de vizinho mais próximo (nearest neighbour matching). Estimativas consistentes 

de erros padrões são fundamentais à análise do efeito aprendizado. O estimador de Abadie e 

Imbens (2002) foi empregado em todos os casos para avaliar a consistência dos resultados 

encontrados empregando-se a sugestão de 4 pareamentos por tratamento, isto é, quatro 

empresas não exportadoras são pareadas para cada empresa estreante. Se ambos os métodos 

apresentarem resultados semelhantes, então se assume que estes sejam confiáveis. A Tabela 5 
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exibe os resultados do impacto das exportações sobre as medidas de produtividade total dos 

fatores (PTF) e produtividade do trabalho utilizando o método de Abadie e Imbens. 

Tabela 5: Ganho médio de Produtividade ao exportar: o efeito aprendizado robusto. 

Medida S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade 
Acumulada 

(c) 

PTF 0.104         
(0.064) 

0.207**        
(0.101) 

0.298*                       
(0.126) 

Produtividade do 
trabalho 

0.115         
(0.104) 

0.263***       
(0.151) 

0.227                      
(0.296) 

Fonte: elaboração própria.  
OBS: *, **, *** indicam significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O algoritmo 
utilizado fez uso de 4 match conforme sugestão de Abadie e Imbens.   

 

Usando o estimador de Abadie e Imbens (2002), encontramos evidências mais 

robustas do que o efeito aprendizado das exportações, exposto na Tabela 4. Mais uma vez, 

começar a exportar provoca significativo e elevado crescimento da produtividade, porém, 

apenas um ano após a entrada no mercado exportador. No ano de entrada no mercado externo, 

não foi encontrada evidência de crescimento da produtividade. No primeiro ano após a 

entrada, os coeficientes são positivos e significativos. As empresas exportadoras tornam-se 

em média 20,7% mais produtivas quando comparadas às não exportadoras no conceito de 

produtividade total dos fatores e 26,3% mais produtivas no conceito de produtividade do 

trabalho no primeiro ano como exportadora. Em outras palavras, a entrada no mercado de 

exportação tem efeitos temporários sobre o crescimento da produtividade especialmente no 

primeiro ano depois da entrada. 

No tocante à produtividade acumulada, na coluna (c), o efeito foi positivo e 

significante apenas para o conceito de produtividade total dos fatores.  O crescimento da 

produtividade para as empresas estreantes foi, em média, de 29,8 % ao longo de todo o 

período pós- entrada, quando comparado às empresas não exportadoras. Note que a 
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magnitude do efeito não difere da encontrada previamente, mas difere positivamente quanto à 

sua significância. Logo, há evidência de ganhos contínuos durante todo o período pós-entrada, 

isto é, o efeito aprendizado está presente. 

5.4 O efeito aprendizado segundo região do Brasil 

Nesta seção, investiga-se a possibilidade de divergência ou não entre estados sobre os 

ganhos de produtividade pós-entrada. Segundo De Negri (2005) e Lemos, Moro, Domingues 

e Ruiz (2006), o Brasil possui 15 centros industriais dinâmicos - cidades ou micro-regiões 

onde estão localizadas várias indústrias de um mesmo segmento e, até mesmo, de setores 

diferentes. Estes pólos foram denominados de Aglomerações Espaciais Industriais (AEIs). 

Dos estudos realizados, a maior parte corresponde a corredores industriais bem delimitados ao 

longo das regiões Sul e Sudeste. As AEIs são fortemente heterogêneas. As AEIs do Sul e 

Sudeste são polarizadas por firmas que inovam e diferenciam produtos, ou seja, a dinâmica 

industrial nesta região é fortemente influenciada por firmas de maior conteúdo tecnológico. 

No caso do Nordeste, as AEIs são restritas às áreas metropolitanas das principais capitais. 

Não foi encontrada AEI na Região Norte, apesar da participação que teve a Zona Franca de 

Manaus no produto industrial do país, nem no Centro-Oeste, mesmo com o crescimento desta 

região nas últimas décadas. 

Dada a concentração espacial das empresas nas regiões Sudeste e Sul do país e os 

fatores gerados por esta aglomeração (contato com canais de comercialização, aquisição de 

conhecimentos tecnológicos e burocráticos, etc,), a probabilidade de encontrar o efeito 

aprendizado através da exportação nestas regiões parece superior quando comparada às 

regiões Nordeste ou Norte do país.   

Utilizando a Produtividade Total dos Fatores, a Tabela 6 contém estimativas do efeito 

aprendizado pela exportação por região, excetuando a região Norte por insuficiência de dados.  

 



69 
 

 

Tabela 6: Ganhos de Produtividade pós-entrada segundo região brasileira 

REGIÃO S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade Acumulada 
(c) 

SUL   0.012           
(0.057) 

0.142          
(0.125) 

      0.417                      
(0.422) 

SUDESTE 
   0.123            
(0.13) 

0.291          
(0.229) 

       0.313                       
(0.634) 

CENTRO-OESTE 
    0.657*        
(0.062) 

2.18            
(1.643) 

      2.619                        
(1.647) 

NORDESTE 
     0.465*       

(0.081) 
 -0.089       
(0.294) 

       -1.659**                      
(0.704) 

Fonte: Elaboração própria.  
OBS: *, **, *** indicam significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O algoritmo 
utilizado fez uso de 4 match conforme sugestão de Abadie e Imbens (2002).  
 
 

Há evidências de ganhos de produtividade imediatos a entrada nas regiões Centro 

Oeste (65,7%) e Nordeste (46,7%) do país, coluna (a) da Tabela 6. Interessante observar que 

não há evidência de efeito aprendizado através da exportação para as regiões Sul e Sudeste. 

Na região Nordeste, houve perda contínua de produtividade s períodos após a entrada das 

empresas, em média, uma queda de 165,9% durante todo o período 2001-2002. Isto sugere 

que as empresas apresentam nesta região apenas efeitos temporários sobre os ganhos de 

produtividade. 

Dado que a significância estatística da estimativa do efeito aprendizado determina a 

existência ou não do mesmo e visto que estes foram obtidos por meio do método de 

Bootstrap, a avaliação da robustez foi, mais uma vez, realizada utilizando o estimador de 

Abadie-Imbens. Os resultados estão expostos na Tabela 7 a seguir: 
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Tabela 7: Ganho médio de Produtividade pós-entrada segundo regiões 
brasileiras: avaliando a robustez dos resultados. 

REGIÃO S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade Acumulada 
(c) 

SUL  -0.039       
(0.061) 

   0.111         
(0.114) 

    0.072                       
(0.141) 

SUDESTE 
  0.073       
(0.068) 

    0.247**      
(0.128) 

    0.257                         
(0.234) 

CENTRO-OESTE 
  0.551*     
(0.095) 

  1.064*       
(0.136) 

    -1.049*                    
(0.258) 

NORDESTE 
  0.106       
(0.077) 

    0.482*     
(0.138) 

     0.387                        
(0.348) 

FONTE: Elaboração própria.  
OBS: *, **, *** indicam significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. O algoritmo 
utilizado fez uso de 4 match conforme sugestão de Abadie e Imbens (2002). 
 

As regiões Centro Oeste, Sudeste e Nordeste apresentam efeitos positivos e 

significativos de aprendizado, porém, divergem quanto à duração. O Centro Oeste exibe 

elevados ganhos imediatos e futuros (no primeiro ano após a entrada) de produtividade. Isto 

indica que o efeito é permanente para as empresas desta região que ingressam no mercado 

exportador. Quanto ao Nordeste e ao Sudeste, há efeitos somente no primeiro anos de pós-

entrada, sendo para a primeira região superior à segunda. Não foi encontrada evidência para a 

região Sul do país.   

 

5.5 O efeito aprendizado por tipo de indústria 

 

Esta seção analisa a existência ou não de diferenças de ganhos de produtividade 

dependendo do setor da indústria, isto é, em virtude de cada setor apresentar diferentes 

características observáveis e não-observáveis fixas no tempo, o efeito aprendizado seria 

igualmente distinto em magnitude e significado. Logo, foi realizada uma análise desagregada 

da indústria. Para isso, dividimos nossa amostra em nove sub-indústrias: Alimentos, Têxtil, 
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Vestuário e Confecções, Calçados e Artigos de Couro, Produtos Químicos, Maquinários e 

Máquinas, Produtos Eletrônicos, Equipamentos de Transportes e, por fim, Móveis. Conforme 

mostrado na Tabela 8, na maioria dos setores (5 dos 9 setores), o efeito aprendizado é 

positivo, entretanto, a magnitude e o período de ocorrência dos ganhos de produtividade 

variam entre as indústrias.  

A análise da seção prévia foi realizada aplicando o método de pareamento com o 

estimador de diferenças em diferenças o qual permitiu controlar, além do viés de seleção, os 

efeitos não-observáveis fixos no tempo. Todavia, os ganhos de produtividade da entrada no 

mercado externo foram estimados usando toda a indústria de transformação sem 

desagregação. Agora, apresentam-se os resultados obtidos separando por setor da indústria, 

contudo, isto é possível com um número menor de observações, tornando necessário, mais 

uma vez, avaliar a robustez as estimativas.  

A Tabela 8 apresenta, utilizando a medida de produtividade total dos fatores (PTF), a 

estimação dos ganhos de produtividade para diferentes indústrias. Controlar o efeito 

aprendizado pelas características específicas da indústria parece ser importante. Há uma 

ampla gama de efeitos de ingressar na atividade de exportação sobre a produtividade das 

diferentes indústrias. A tabela mostra que o efeito aprendizado pela exportação é visível nos 

setores: têxteis, produtos químicos, máquinas, produtos eletrônicos e móveis. Entre estes, 

apenas têxtil, produtos químicos e móveis apresentam ganhos imediatos de produtividade 

58%, 12,8% e 23,1% respectivamente, isto é, exibem no ano de entrada efeitos positivos e 

significativos. O aprendizado começa no primeiro ano pós-entrada para o setor de produtos 

eletrônicos, exibindo um crescimento da produtividade de 85,1%, quando comparada as 

empresas não exportadoras deste setor. No entanto, em nenhum momento, foram encontrados 

ganhos significativos de produtividade no setor de alimentos, vestuários, calçados e artigos de 

couro e equipamentos de transportes. 
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Tabela 8: Ganho médio de produtividade pós-entrada por indústria. 

Indústria S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade 
Acumulada 

(c) 

Alimentos 0.176                
(0.218) 

 0.072               
(0.123) 

  0.104                   
(0.689) 

Têxtil 0.582*              
(0.049) 

 -0.845          
(1.025) 

  -0.253                 
(0.957) 

Vestuário e Confecções 0.113                
(0.182) 

 0.094              
(0.279) 

   0.1844                
(0.622) 

Calçados e Artigos de 
Couro 

 0.026               
(0.098) 

 -0.104            
(0.134) 

   -0.891                
(0.617) 

Produtos Químicos  0.128**            
(0.058) 

 0.395*           
(0.129) 

0.405                      
(0.643) 

Maquinários e Máquinas 0.200                
(0.136) 

0.818**               
(0.368) 

1.011**                   
(0.461) 

Produtos Eletrônicos  -0.162            
(0.203) 

0.851*               
(0.151) 

 2.359*                  
(0.348) 

Equipamentos de 
transportes 

 -0.102            
(0.106) 

 0.134              
(0.138) 

 0.138                    
(0.496) 

Móveis 0.231**            
(0.101) 

 0.236              
(0.151) 

 0.259                    
(0.286) 

Fonte: Elaboração própria.  
Nota: O método de pareamento por vizinho mais próximo (nearest neighbour matching) foi usado.  
OBS: *, **, *** indicam significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 
 

 

Ademais, os efeitos de começar a exportar ao longo do período foram examinados 

utilizando a diferença na produtividade acumulada entre empresas estreantes e não 

exportadoras s períodos após a entrada. Os resultados apontam que apenas máquinas e 

produtos eletrônicos garantiram ganhos contínuos de produtividade, em média, 101,1% e 

235,9 % respectivamente. 



73 
 

Conforme já discutido, os resultados desagregados podem ser afetados pelo menor 

número de observações e, portanto, torna-se necessário mais uma vez analisar a robustez 

destes resultados. A significância estatística do efeito aprendizado deve ser testada. A 

aplicação do método de Abadie e Imbens (2002), por ser mais robusto, foi mais uma vez, 

utilizado para avaliar a consistência dos resultados encontrados. Estes resultados estão 

expostos na Tabela 9 a seguir: 

 Tabela 9: Ganho médio de produtividade pós-entrada por indústria: efeito 
aprendizado robusto. 

Indústria S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade 
Acumulada 

(c) 

Alimentos 0.139               
(0.089) 

 0.169**               
(0.076) 

   0.309*                
(0.118) 

Têxtil  -0.371*          
(0.102) 

 -6.091*          
(0.547) 

    -6.462*             
(0.547) 

Vestuário e Confecções 0.252*             
(0.071) 

 0.196***              
(0.111) 

    -0.777               
(0.569) 

Calçados e Artigos de 
Couro 

 0.17               
(0.202) 

 0.026            
(0.091) 

   0.199                 
(0.201) 

Produtos Químicos  0.809*              
(0.112) 

 0.734**           
(0.326) 

1.542*                      
(0.581) 

Maquinários e Máquinas 0.174               
(0.811) 

1.613***               
(0.941) 

 3.804**                  
(1.771) 

Produtos Eletrônicos  0.494*              
(0.163) 

0.984*               
(0.198) 

  1.242*                 
(0.287) 

Equipamentos de 
transportes 

 -0.099*             
(0.03) 

 -0.149*             
(0.053) 

    -0.696*             
(0.056) 

Móveis 0.852*                
(0.138) 

 2.095*              
(0.267) 

  4.439*                 
(0.302) 

Fonte: Elaboração própria.  
Nota: O estimador de Abadie e Imbens (2002) foi utilizado. 
OBS: *, **, *** indicam significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 

Primeiramente, o efeito aprendizado aparece em magnitude e período de ocorrência 

diferente, sobretudo quanto ao seu sinal. Constata-se que, apenas no setor de Calçados e 
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Artigos de couro, não há evidência de ganho de produtividade pós-entrada, isto é, o efeito 

aprendizado não está presente neste setor. Quanto aos demais setores, os resultados apontam 

que existem impactos da exportação sobre a produtividade imediatamente e em um período 

(um ano) posterior à entrada nos seguintes setores: têxtil, vestuário e confecções, produtos 

químicos, produtos eletrônicos, equipamentos de transportes e móveis. Os setores de 

alimentos e máquinas exibiram efeitos positivos e significativos de ganhos de produtividade 

apenas no período (um ano) pós-entrada. Já os setores de têxtil e equipamentos de transportes 

exibem efeito negativo e significativo, sugerindo perda de produtividade.   

O setor têxtil tem atravessado por um processo de reestruturação resultado da abertura 

comercial, desvalorização cambial e concorrência internacional, principalmente asiática. O 

processo de reestruturação produtiva12 tem objetivado o crescimento da produtividade e a 

criação de condições competitivas para essa maior exposição das firmas ao mercado externo.  

Segundo CNI/ABIT (2000, pag. 7), "A abertura da economia brasileira na década de 

1990 e o acirramento da competição mundial, com a consolidação de diversos produtores de 

baixo custo - basicamente os asiáticos, (...) promoveram radical transformação do setor, (...) 

As empresas mais atingidas foram as firmas de menor porte, com atuação exclusiva no 

mercado interno e baixo nível tecnológico” (Funcex, 1999a). A falta de investimentos em 

inovações (produtos ou processos) e a concorrência internacional via baixos preços realizados 

pelos asiáticos, levando a perda de competitividade restringindo uma parcela da produção e 

comercialização dos produtos têxteis ao mercado interno. Prochnik (2002) destaca que, ao 

                                                
12 Segundo Garcia (2010), alguns elementos gerados dessa reestruturação foram: a) a desverticalização 
produtiva, pois diversas empresas concentram-se em determinadas atividades; b) mudança na dinâmica 
territorial, dado o intuito de reduzir custos de trabalho, muitas empresas, notadamente as de maior porte, 
deslocaram parte de sua produção para plantas novas localizadas na região Nordeste do Brasil e, c) não houve 
alterações com relação aos baixos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e Inovações (PD&I) quando 
comparado aos padrões internacionais neste setor.   
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longo da década de noventa e início de 2000, não houve criação de competências competitivas 

relevantes, excetuando a cultura do algodão e da tecelagem de produtos a base de algodão13.  

Portanto, a abertura da economia, a concorrência internacional e o baixo investimento 

em P&D poderiam explicar a perda encontrada de produtividade neste setor.  Estes fatores 

também ajudam a compreender o relativo declínio do número de firmas brasileiras deste setor 

no comércio internacional e ainda a queda da participação das exportações da indústria têxtil 

na pauta total das exportações (ver Tabela 1).  

Quanto à diferença de produtividade acumulada entre empresas estreantes e não 

exportadoras, somente o setor de calçados não apresentou ganhos. O setor têxtil, vestuário e 

confecções e equipamentos de transportes exibiram perdas de produtividade. Três setores 

destacaram-se por apresentarem taxas de crescimento da produtividade positivas e superiores 

a 150% são eles: produtos químicos, máquinas e móveis.      

  

                                                
13 Segundo o mesmo pesquisador, o consumo mundial concentra-se em produtos a base de fibras sintéticas, 
enquanto no Brasil o consumo de fibras naturais é superior. Logo, o Brasil é pouco competitivo na cadeia dos 
produtos feitos a base de fibras químicas, na qual a Ásia constitui-se competitiva. Esta defasagem tende a 
diminuir a competitividade de grande parte da indústria têxtil (e de confecções) brasileira, principalmente, 
quando se leva em consideração que grande parte dos tecidos atualmente produzidos são mistos. 
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5.6 Efeito do aprendizado segundo características específicas das empresas 

 

Nesta seção, far-se-á uma tentativa de analisar o efeito aprendizado de acordo com 

determinadas características da empresa. Conforme já discutido no capítulo 2, as 

características das firmas são importantes na compreensão da relação entre exportações e 

produtividade.  

Os resultados encontrados sobre o efeito aprendizado, a partir de características 

específicas das firmas, estão exibidos na Tabela 10. Primeiramente, os coeficientes estimados 

são significativos para empresas com alta razão exportações-produção. Por exemplo, no grupo 

com baixa intensidade de exportação, onde a razão exportações-produção é menor que 10%, o 

crescimento da produtividade das iniciantes não foi significativo durante os anos analisados. E 

para as empresas com média intensidade em que a razão exportações-produção está 

compreendida entre 10% e 50%, os ganhos de produtividade são obtidos apenas no ano de 

entrada. Em contraste, no grupo com alta intensidade de exportação, para a qual a razão 

exportação-produção é maior que 50%, os ganhos de produtividade são significativos e estão 

entre 34,7 % e 45,4% durante igual período.  

Na seção anterior, argumentamos que se o efeito estimado da aprendizagem pela 

exportação de fato captura os efeitos benéficos das atividades de aprendizagem associados à 

exportação, o efeito tende a ser mais forte para as empresas com proporções exportações-

produção mais elevadas. Se o efeito aprendizado através da exportação surge do contato com 

mercado estrangeiro, então para aquelas empresas para os quais a exportação é sua principal 

atividade é provável que os ganhos de produtividade sejam ainda mais acentuados. Os 

resultados encontrados para os sub-grupos com diferentes intensidades de exportação são 

muito consistentes com essa hipótese e com a evidência internacional. 
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Tabela 10: Ganho médio de produtividade pós-entrada segundo características 
específicas. 

Característica Estratificado S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade 
Acumulada 

(c) 

Tamanho 

Pequena 
 -0.005   
(0.115) 

 1.481*           
(0.221) 

     1.906*              
(0.372) 

Média 
0.157     

(0.171) 
0.315              

(0.212) 
    0.192                  
(0.313) 

Grande 
0.048    

(0.091) 
0.059             

(0.121) 
      0.061              
(0.293) 

Trabalho Qualificado 

Baixa 
0.101     

(0.105) 
0.122              

(0.123) 
    0.496                  
(0.527) 

Média 
 -0.084   
(0.103) 

0.223***              
(0.128 ) 

    0.197                  
(0.501) 

Alta 
0.261*   
(0.059)  n.d  n.d 

P&D/Produção 

Nenhum 
0.273 **   
(0.132) 

0.354**          
(0.179) 

    0.766                  
(0.744) 

Baixa 
n.d n.d n.d 

Média 
0.002    

(0.273) 
0.321               

(0.344) 
     -0.011              
(0.452) 

Alta 
 -0.071   
(0.106) 

0.313             
(0.269) 

    0.681                 
(1.455) 

Margem Intensiva 

Baixa 
0.037      

(0.078) 
0.171             

(0.147) 
    0.533                
(0.401) 

Média 
0.533**   
(0.241) 

0.164             
(0.164) 

    -0.557                 
(0.819) 

Alta 
0.347*   
(0.071) 

0.454**            
(0.187) 

    0.364              
(0.734) 

Fonte: Elaboração própria. N.d significa não disponível a partir do método utilizado. 
Nota: O método de pareamento por vizinho mais próximo (nearest neighbour matching) foi usado. OBS: *, **, 
*** indicam significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente.  
 
 

Além do exposto acima, foi examinado como o grau de aprendizado através da 

exportação está relacionado ao tamanho da empresa, dividindo o total da amostra em três 

grupos: um grupo de empresas de pequeno porte com o número de trabalhadores inferior a 10, 

um grupo de empresas de tamanho médio com o número de trabalhadores entre 11 e 49 e um 

grupo de grandes empresas com 50 ou mais trabalhadores. A Tabela 10 sugere que o efeito de 
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aprendizagem, através da exportação, é geralmente maior e mais significativo para empresas 

menores. De acordo com Albornorez e Ercolani (2007) e Hahn e Park (2009), não parece 

haver razão a priori para esperar maiores efeitos da aprendizagem em pequenas firmas 

exportadores, porém, esta evidência tem sido encontrada. Portanto, a evidência de efeito 

aprendizado apenas em pequenas firmas exportadoras encontrada por estes autores foi 

igualmente confirmada para a indústria de transformação brasileira. 

Avaliamos também a relação entre a capacidade de absorção de conhecimento dos 

trabalhadores e os ganhos de produtividade gerados a partir da entrada das empresas no 

mercado externo. Embora seja relativamente fácil argumentar que os trabalhadores 

qualificados permitam uma melhor apropriação dos conhecimentos envolvidos na atividade 

de exportação, existe evidência contrária a este fato. Para a indústria de transformação 

brasileira, os resultados obtidos estão expostos na Tabela 10. Para o grupo de empresas com 

proporção de trabalhadores qualificados inferior a 10% do total de trabalhadores, o efeito 

aprendizado não foi encontrado. No grupo de empresas com proporção entre 10% e 40%, os 

ganhos de produtividade de 22,3% surgem apenas um período posterior à entrada (um ano). 

No último grupo que apresentam proporção de trabalhadores qualificados superior a 40%, os 

ganhos são imediatos à entrada, em média, 26,1% e, portanto, superiores aos demais grupos.  

Estes resultados sugerem que empresas exportadoras com maior proporção de 

trabalhadores qualificados apresentam os maiores ganhos de produtividade pós-entrada 

quando comparadas às empresas não exportadoras com mesma proporção de trabalhadores 

qualificados. Isto é, o efeito aprendizado parece ser mais acentuado para empresas com um 

número maior de trabalhadores qualificados. Portanto, estes resultados apontam para a 

importância da capacidade de absorção de conhecimentos das empresas exportadoras em 

aproveitar os benefícios da disseminação do conhecimento internacional. 
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Finalmente, examinamos se as empresas com maior investimento P&D apresentam um 

maior efeito aprendizado pela exportação. Para analisar tal hipótese, classificamos as 

empresas em quatro sub-grupos: um grupo com nenhum investimento em P&D; um grupo 

com P&D baixo no qual a razão de P&D- produção é menos que 2%; um grupo com P&D 

médio cuja taxa varia de 2% a 10%  e, um grupo com alto P&D  para qual apresente uma 

razão superior a 10%. Surpreendentemente, o efeito aprendizado através da exportação é 

estatisticamente significativo apenas no grupo com nenhum investimento em P&D. Hahn e 

Park (2009) e Albornorez e Ercolani (2007) encontram resultados semelhantes e destacam 

que, embora não possam chegar a uma explicação clara para os resultados, pode-se 

conjecturar que a intensidade de P&D reflete as características específicas da indústria e não a 

capacidade de inovação das empresas. 

No intuito de avaliar a robustez dos ganhos de produtividade encontrados acima 

quanto à margem intensiva, ao percentual das vendas investido em P&D, ao tamanho e à 

proporção de trabalhadores qualificados, foi aplicado o estimador de Abadie-Imbens. Os 

resultados estão expostos na Tabela 11.  

No tocante à intensidade de exportação definida como a proporção da produção 

destinada às exportações, o grupo com baixa intensidade de exportação, onde a razão 

exportações-produção é menor que 10%, as estreantes apresentaram um crescimento 

significativo de produtividade, mas as firmas estreantes somente exibem ganhos de 

produtividade um ano após a entrada. E para as empresas com média intensidade na qual a 

razão exportações-produção está compreendida entre 10% e 50%, os ganhos de produtividade 

são obtidos no ano de entrada e um ano após. Em contraste, no grupo com alta intensidade de 

exportação, para a qual a razão exportação-produção é maior que 50%, os ganhos de 

produtividade são maiores e significativos estando entre 47,3 % e 109,8% em ambos os 

períodos. Portanto, quanto maior a proporção da produção destinada ao mercado exportador, 
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maiores são os ganhos de produtividade da firma, isto é, o efeito aprendizado através das 

exportações é mais acentuado quanto mais engajada a firma estiver na atividade exportadora. 

Mais uma vez, estes resultados estão em consonância com a evidência empírica internacional 

sobre o tema. 

Foi analisada a relação entre ganhos de produtividade ex-post e o tamanho da firma. 

Segmentou-se o tamanho das firmas em pequeno porte (número de trabalhadores menor que 

10), médio (número de trabalhadores entre 11 e 49) e grande porte (número de trabalhadores 

maior que 50). O efeito aprendizado, através da exportação, foi observado apenas para as 

firmas exportadoras de pequeno porte com crescimento da produtividade de aproximadamente 

115,4%, conforme apresentado na Tabela 11. Logo, corrobora os resultados já encontrados 

por esta tese e os de Hahn e Park (2009) e Albornorez e Ercolani (2007) de ganhos de 

produtividade ex-post em firmas pequenas. 

A Tabela 11 abaixo apresenta ainda os ganhos de produtividade ex-post de acordo 

com a proporção de trabalhadores qualificados no total de trabalhadores da firma. Espera-se 

que quanto maior a capacidade de aprendizado dos trabalhadores, maiores são os ganhos de 

produtividade ex-post. Dado esta hipótese, buscou-se avaliar o efeito aprendizado segundo a 

capacidade de apropriação dos conhecimentos por parte dos trabalhadores envolvidos na 

atividade de exportação. Para os grupos de empresas com a proporção de trabalhadores 

qualificados inferior a 10% do total de trabalhadores, não foi observado o efeito aprendizado. 

Fato igualmente constatado para o grupo de empresas com proporção entre 10% e 40%. 

Entretanto, para o último grupo que apresenta proporção de trabalhadores qualificados 

superior a 40%, os ganhos são imediatos à entrada, em média, 10,6%. Portanto, estes 

resultados apontam para uma relação positiva entre ganhos de produtividades ex-post e nível 

de capital humano. Somente as firmas com proporção significativa de trabalhadores 

qualificados garantem a existência de efeito aprendizado através das exportações. 
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Tabela 11: Ganho médio de produtividade pós-entrada por características 
específicas: efeito aprendizado robusto. 

Característica Estratificado S=0 
(a) 

S=1 
(b) 

Produtividade 
Acumulada 

(c) 

Tamanho 

Pequena 
0.088      

(0.148) 
1.154*           
(0.169) 

0.991*    
(0.333) 

Média 
0.142      

(0.111) 
0.146             

(0.161) 
0.257       

(0.183) 

Grande 
0.054      

(0.069) 
0.085             

(0.087) 
0.139       

(0.414) 

Trabalho 
Qualificado 

Baixa 
0.038       
(0.055) 

0.121              
(0.108) 

0.159       
(0.111) 

Média 
 -0.084     
(0.044) 

0.213             
(0.237) 

0.133       
(0.237) 

Alta 
0.106*** 
(0.063) n.d  n.d  

P&D/Produção 

Nenhum 
0.108***    
(0.057) 

0.141***            
(0.077) 

0.234***            
(0.124) 

Baixa 
n.d n.d n.d 

Média 
 0.345*     
(0.101) 

1.75*      
(0.163) 

 3.501*    
(0.867) 

Alta 
 n.d n.d  n.d  

Margem 
intensiva 

Baixa 
0.043       
(0.056) 

0.205***             
(0.122) 

0.043        
(0.056) 

Média 
0.448*    
(0.145) 

0.216**           
(0.103) 

0.664*    
(0.189) 

Alta 
0.473*    
(0.092) 

1.098*           
(0.261) 

 -0.165        
(0.651) 

Fonte: Elaboração própria. N.d significa não disponível a partir do método utilizado. Nota: O método de 
pareamento por vizinho mais próximo (nearest neighbour matching) foi usado. n.d. significa não há informação 
disponível para aplicação do método. OBS: *, **, *** indicam significância estatística ao nível de 1%, 5% e 
10%, respectivamente. 
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Por último, foi examinado se as empresas com maior investimento P&D apresentam 

um maior efeito aprendizado através da exportação. Para tanto, seguimos a classificação já 

estabelecida previamente quanto à proporção do valor da produção é destinado a investimento 

em P&D: um grupo com nenhum investimento em P&D; um grupo com P&D baixo no qual a 

razão de P&D- valor da produção é menos que 2%; um grupo com P&D médio cuja taxa varia 

de 2% a 10% e, um grupo com alto P&D para qual apresente uma razão superior a 10%. Mais 

uma vez, surpreendentemente, o efeito aprendizado através da exportação é estatisticamente 

significativo apenas no grupo com nenhum investimento em P&D. Portanto, estes resultados 

são semelhantes aos de Hahn e Park (2009) e Albornorez e Ercolani (2007), pois destacam a 

inexistência de uma relação entre investimento em P&D e ganhos de produtividade ex-post. 

5.7 Comparações com outros trabalhos 

 
A existência de ganhos de produtividade posteriores à entrada, isto é, o efeito 

aprendizado parece ser confirmado para a indústria de transformação brasileira, os resultados 

encontrados apontam para ganhos de aproximadamente 20,7% e 26,3% sob os conceitos de 

produtividade total dos fatores e produtividade do trabalho, respectivamente. Estando, dessa 

forma, em conformidade com os resultados já apontados por Araújo (2006). Para este autor, o 

efeito aprendizado apresenta-se no primeiro ano de entrada com crescimento da produtividade 

entre 1,1% e 23,7%, dependendo da medida de produtividade utilizada. Entretanto, ainda 

ressalta que a passagem do regime de bandas cambiais para o câmbio flutuante, durante o 

período em análise (1997-2002), pode ter superestimado os ganhos de produtividade.  

Ao nível desagregado, foi encontrado efeito aprendizado permanente ou temporário 

nos setores têxtil, vestuário e confecções, produtos químicos, máquinas, produtos eletrônicos, 

equipamentos de transportes e móveis. De Locker (2007) e Hahn e Park (2009) têm 

encontrado resultados semelhantes nestes mesmos setores. Dada a inexistência de trabalhos 
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no Brasil que investiguem o efeito aprendizado pela exportação por tipo de indústria, a 

realização de comparações é impossível.  

Quando se consideram as características específicas das empresas, tais como, 

proporção de trabalhadores qualificados, percentual do investimento em P&D, tamanho da 

empresa e intensidade da exportação (margem intensiva), os achados não divergem dos 

encontrados pelas pesquisas internacionais. O efeito aprendizado pela exportação está 

presente em empresas com alta intensidade de exportação, ou com proporção alta de 

trabalhadores qualificados, ou nenhum investimento em P&D, ou empresas pequenas. Estes 

resultados são similares aos encontrados em Hahn e Park (2009) e Albornorez e Ercolani 

(2007). Mais uma vez, não há trabalhos no Brasil que tornem a comparação possível mesmo 

dentre aqueles que investigam a relação produtividade e exportação por características 

específicas. 

 

5.8 Conclusão 

 

Este capítulo procurou verificar a existência do efeito aprendizado na indústria de 

transformação brasileira. Constatou-se que o efeito aprendizado está presente nas exportações 

brasileiras. Mesmo segmentando a amostra por características das firmas, há evidência deste 

fenômeno. Portanto, de uma maneira geral, os resultados são análogos às evidências nacionais 

e internacionais. A realização de novos estudos na tentativa de comprovar os ganhos de 

produtividade posteriores a entrada da empresa tornam-se imprescindíveis para a condução 

eficiente da política industrial e de promoção das exportações.  
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Considerações Finais 

A relação entre a abertura comercial brasileira e o crescimento da produtividade tem 

recebido grande atenção por parte dos pesquisadores. De uma forma geral, e conforme foi 

visto, grande parcela destes apontam que a abertura causou um movimento de reestruturação 

industrial, na medida em que expôs as firmas nacionais à concorrência dos importados, 

provocando a necessidade da eficiência produtiva na busca pela sobrevivência no mercado. A 

reestruturação produtiva espera-se que seja traduzida em elevação da produtividade. Uma 

grande parcela dos estudos sobre a relação entre exportações e produtividade no Brasil foi 

realizada com dados agregados. Contrapondo-se às analises setoriais já realizadas no Brasil, 

esta tese concentra-se no aspecto microeconômico. Teoricamente, a elevação da 

produtividade pode ser explicada pela ocorrência dos chamados processos de seleção e 

aprendizado das firmas no comércio internacional. 

A presente tese teve por objetivo verificar a existência ou não de processos de 

aprendizado ao nível da firma no comércio internacional brasileiro, controlando, porém, para 

o processo de seleção. Ademais, buscou-se conhecer o processo de segmentação do efeito 

aprendizado, ou seja, a importância do aprendizado segundo características específicas das 

firmas (percentual da produção exportador denominado de margem intensiva, proporção de 

gastos em P&D, tamanho da empresa, tipo de indústria e distribuição espacial). 

Constatou-se que as empresas exportadoras tornam-se em média 20,6% mais 

produtivas quando comparadas com as não exportadoras no conceito de produtividade total 

dos fatores e 29,1% mais produtivas no conceito de produtividade do trabalho. Portanto, estes 

resultados sugerem que o efeito aprendizado está presente na indústria de transformação 

brasileira. Entretanto, o efeito é verificado apenas um ano após a entrada das firmas. Araújo 

(2006), usando metodologia similar, também encontrou evidência de efeito aprendizado 

através das exportações. 
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O processo de segmentação do efeito aprendizado revelou resultados similares aos 

verificados internacionalmente. A segmentação segundo tipo de indústria constatou que, 

apenas no setor de Calçados e Artigos de Couro não há evidência de ganhos de produtividade, 

enquanto os setores: Vestuário e confecções, Produtos químicos, Produtos eletrônicos e 

Móveis exibem impactos na produtividade gerados pelo ingresso na atividade exportadora. Os 

setores de alimentos e máquinas apresentaram ganhos de produtividade enquanto têxtil e 

equipamento de transportes exibiram perdas de produtividade.  

Observou-se ainda que os ganhos de produtividade podem depender da distribuição 

espacial das firmas. O efeito aprendizado, através da exportação, estaria presente nas regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Não foi constatada para as regiões Norte e Sul, na 

primeira, por insuficiência de dados e, na segunda, por insignificância estatística. 

Ao realizar o processo de segmentação, segundo características específicas das firmas, 

foi visto que: a) os ganhos de produtividade foram observados apenas em firmas com alta e 

média margem intensiva, definida esta como a razão exportação/produção maior que 50%; b) 

o efeito aprendizado parece ser maior e mais significativo em firmas menores (com número 

de trabalhadores inferior a 10); c) as empresas com maior proporção de trabalhadores 

qualificados (superior a 40%) exibem maiores ganhos de produtividade e, por fim, d) o efeito 

aprendizado é significativo apenas no grupo de firmas que não realizam investimentos em 

P&D. A inexistência de trabalhos brasileiros que busquem compreender o processo de 

segmentação do efeito aprendizado tornou estes achados não comparáveis, apesar de estarem 

em consonância com a evidência internacional. 

Finalmente, sob os vários aspectos analisados por esta tese com relação à indústria de 

transformação brasileira, pode-se concluir que existem ganhos de produtividade posteriores à 

entrada no mercado exportador, isto é, o efeito aprendizado está presente no comércio 

internacional. Espera-se que sejam realizadas futuras pesquisas utilizando a base de micro-
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dados integrada PIA-SECEX-RAIS, para confirmar ou refutar as conclusões obtidas nesta 

tese. Como sugestão para novos trabalhos, a análise deve ser ampliada para comportar a 

junção de elementos do processo de segmentação, por exemplo, constatou-se que as firmas 

com margem intensiva elevada apresentam efeito aprendizado, será que isto se verifica em 

todas as regiões do país ou apenas no agregado? Empresas pequenas, porém, com alta 

margem intensiva exibem ganhos de produtividade? Estas perguntas só poderiam ser 

respondidas se fosse possível à utilização de uma base de dados maior do que a utilizada nesta 

tese. 



87 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABADIE, A.; IMBENS, G. Simple and bias-corrected matching estimators. Tech. rep., 
Department of Economics, UC Berkeley, 2002. 
 
ACKERBERG, D; BENKARD,S.;BERRY, S.; PAKES, A. Econometric tools for analyzing 
market outcomes. In: HECKMAN, J. J.; LEAMER, E. E. (Eds.). Handbook of 
Econometrics, volume 6A, forthcoming. http://www.stanford.edu/_lanierb/research/tools8l-6-
8.pdf 
 
ALBORNOREZ, F; ERCOLANI, M. Learning by Exporting: Do Firm Characteristics 
Matter? Evidence from Argentinian Panel Data. Working  Paper, University of 
Birmingham, 2007. 
 
ANTRÀS, Pol. Advanced Topics in International Trade: Firms and International Trade. 
Nota de aula, Harvard University, spring, 2004. 
 
ARAÚJO, B. C. Os determinantes do comércio internacional ao nível da firma: 
evidências empíricas. Brasília: Ipea, 2005 (Texto para Discussão, 1.133). 
 
ARAÚJO, B. C. P. O. Análise Empírica dos Efeitos ex-post das Exportações sobre a 
Produtividade, o Emprego e a Renda das Empresas Brasileiras. In: XXXIV Encontro 
Nacional de Economia - ANPEC, 2006, Salvador. 
 
ARNOLD, J.M.; HUSSINGER, K. Export Behavior and Firm Productivity in German 
Manufacturing. A Firm-Level Analysis. Review of World Economics/Weltwirtschaftliches 
Archiv 141(2): 219 – 243, 2005. 
 
AW, B. Y.; A . HWANG. Productivity and the export market: A firm- level analysis. 
Journal of Development Economics, vol. 47, 1995, pág. 313 a 332.  
 
AW, B.Y; CHUNG, S; ROBERTS, M. J. Productivity and Turnover in the Export 
Market: Micro-level Evidence from the Republic of Korea and Taiwan(China). The 
World Bank Economic Review 14, no.1:65-90, 2000. 
 
BALDWIN,J.R.; GU,W. Export Market Participation and Productivity Performance in 
Canadian  Manufacturing.  Canadian Journal of Economics 36(3): 634-657, 2003. 
 
BALDWIN, J.R.; KRUGMAN,P. Persistent Trade Effects of Large Exchange Rate 
Shocks. The Quarterly Journal of Economics, Cambridge, v. 104 (4), p. 635-54, 1989. 
 
BECKER S.O, ICHINO, A. Estimation of average treatment effects base on propensity 
score. Stata Journal, v.2, n.4, p.358-357, 2002. 
 
BERNARD, A.B; JENSEN, J. B. Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or 
Both?, Journal of International Economics, 47(1), 1-25, 1999. 
 
BERNARD, A.B. e J.B. JENSEN. Why some firms export?. The Review of Economics and 
Statistics, pág. 561-569, 2004. 



88 
 

 
BIGSTEN, A.; COLLIER, P.; DERCON, S.; FAFCHAMPS, M.; GAUUTHIER, B.; 
GUNNING, J.W.; ODURO, A.; OOESTENDORP, R.; PATTILO, C.; SOODERBOM, M.; 
TEAL, F.; ZEUFACK, A. Do African manufacturing firms learn from exporting?. Journal 
of Development Studies 40 (3), 115– 14, 2004. 
 
BLALOCK, Garrick; GERTLER, Paul J. Learning from exporting revisited in a lesse 
developed setting. Joournal of Development Economics, Elsevier, vol. 75(2), pages 397-
416, Dez 2004. 
 
BONELLI, R.; FONSECA, R. Ganhos de produtividade e de eficiência: novos resultados 
para a economia brasileira. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 28, n.2, 
p. 273- 314, ago. 1998. 
 
BLUDELL, R.; COSTAS DIAS, M. Evaluation methods for non-experimental data. Fiscal 
Studies, 21(4), p.427-468, 2000. 
 
CASTELLANI, D. Export behavior and productivity growth: Evidence from Italian 
manufacturing  firms. Review of World Economics/Weltwirtschaftliches Archiv 138(4), 
605-628, 2002.   
 
CLERIDES, S.; LAUCH, S. ; TYBOUT, J. R. Is Learning by Exporting Important? 
Micro- Dynamic Evidence from Colombia, Mexico and Morroco. The Quarterly Journal 
of Economics, 113(3):903–47, 1998.  
 
CONSIDERA, C.; SILVA, A.  A Produtividade na Indústria Brasileira. Sumário 
Executivo, Diretoria de Pesquisa – DIPES. Rio de janeiro: IPEA, 1993. 
 
COUTINHO, L. A especialização regressiva: um balanço do desempenho industrial pós-
estabilização. In: VELLOSO, J. P. R. (Coord). Brasil: desafios de um país em transformação. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. p. 84-115. 
 
COUTINHO, L; HIRATUKA, C; SABBATINI, R. O desafio da construção de uma 
inserção externa dinamizadora. Texto produzido para o Seminário Brasil em 
Desenvolvimento, UFRJ, Rio de Janeiro, set.2003. 
 
DE NEGRI, J. A. Desempenho exportador das firmas industriais no Brasil: a influência 
da eficiência de escala e dos rendimentos crescentes de escala. Brasília: Ipea, 2003. 
 
DE NEGRI, F. Inovação tecnológica e exportações das firmas brasileiras. In: XXXIII 
Encontro Nacional de Economia, 2005, Natal. Anais do XXXIII Encontro Nacional de 
Economia, 2005. 
 
DELGADO, M. A., J. C. FARIÑAS e S. RUANO. Firm productivity and export markets: 
a non-parametric approach. Journal of International Economics, vol. 57, n. 2, pág. 397 a 
422, 2002. 
 
DIXIT, A. K. Hysteresis, Import Penetration, and Exchange Rate Pass-Through. The 
Quarterly Journal of Economics, Cambridge, v. 104 (2), p. 205-28, maio, 1989. 
 



89 
 

DIXIT, A., STIGLITZ, J. Monopolistic competition and optimum product diversity. 
American Economic Review, v. 67, p. 297-308, 1977. 
 
DIXIT, A.K.; NORMAN, V. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980. 
 
DOSI, G. Sources, procedures and microeconomics effects of innovation. Journal of 
Economic Literature, 26, setembro, pág. 1120-1171, 1988.  
 
ERBER, F. S. O padrão de desenvolvimento industrial e tecnológico e o futuro da 
indústria brasileira. Revista de Economia Contemporânea (edição especial: O Futuro da 
Indústria), v. 5, 2001. 
 
FEIJÓ, C.A., CARVALHO, P.G. Sete teses equivocadas sobre o aumento da 
produtividade industrial nos anos recentes. Boletim de Conjuntura, v.14, n.2 Supl, p.109-
121, jul, 1994. 
 
FERREIRA, P. C., ROSSI, Jr., J. L. Evolução da produtividade industrial brasileira e 
abertura comercial. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, 1999. 
 
FERREIRA, P. C.; O. T. GUILLÉN. Estrutura Competitiva, Produtividade Industrial e 
Liberalização Comercial no Brasil. Revista Brasileira de Economia, vol. 58, nº4, p.507-532, 
2004. 
 
GIRMA, S.; GREENWAY, D. e KNELLER, R. Does Exporting Increase Productivity? A 
Microeconometric Analysis of Matched Firms. Review of International Economics, 
12(5):855–66, 2004.  
 
GOMES, V.; PESSÔA, S. de A.; VELOSO, F. A. Evolução da produtividade total dos 
fatores na economia brasileira: uma análise comparativa. Pesquisa e Planejamento 
Econômico, v. 33, n. 3, p. 389-434, 2003. 
 
GOMES, Victor ; ELLERY JUNIOR, R. G. Perfil das Exportações, Produtividade e 
Tamanho das Firmas no Brasil. Revista Brasileira de Economia, v. 61, p. 33-48, 2007. 
 
HAHN, C.H; PARK, C. G. Learning-by-exporting in Korean Manufacturing: A Plant-
level Analysis. Working Papers d007, Economic Research Institute for ASEAN and EastAsia, 
2009. Disponível em: http://www.eria.org/pdf/ERIA-DP-2009-04.pdf. 
 
HECKMAN, J.; ICHIMURA, H.; TODD, P. Matching as an econometric evaluation 
estimator: evidence from evaluating a job training program. Review of Economic 
Studies, v. 64(4), n. 221, p. 605-654, Out. 1997.  
 
HIDALGO, A. B; Da MATA, D. Produtividade e Desempenho Exportador das Firmas na 
Indústria de Transformação Brasileira. Estudos Econômicos (USP. Impresso), v. 39, p. 
709-735, 2009. 
 
HIDALGO, Álvaro Barrantes. O processo de abertura comercial brasileira e o 
crescimento da produtividade. Revista de Economia Aplicada, São Paulo, v. 6, n. n.1, p. 01-
17, 2002. 



90 
 

 
KHANDKER, S.R.,KOOLWAL, G.B., SAMAD, H.A. Handbook of Impact Evaluation – 
Quantitative Methods and Practices. The World Bank, Washington, DC, 2010.  

KRAAY, A. Exports and economic performance: evidence from a panel of Chinese 
enterprises. World Bank, 1999 (Mimeo) 
 
KRUGMAN, P. R. Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International 
Trade. Journal of International Economics 9, 469-79. 1979. 
 
KRUGMAN, P.R. Exchange rate-instability. Cambridge: The MIT Press, 1989. (The 
Lionel Robbins Lectures). 
 
LALL, S. The technological structure and performance of developing country: 
manufactured exports, 1985-1998. Oxford Development Studies, 28(3), 337-369, 2000. 
 
LANCASTER, K. Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition. Journal 
of International Economics 10, 151-171, 1980. 
 
LEMOS, M.B.; MORO, S.; DOMINGUES, E. P.; RUIZ, R. M.  A Organização Territorial 
da Indústria no Brasil. In: De Negri, J. A. e Salermo, M. (eds.). Inovações, Padrões 
Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras. Rio de Janeiro: IPEA 
 
LEVINSOHN, J. e PETRIN, A. K. Estimating production functions using inputs to 
control for unobservables. Review of Economic Studies, Vol. 70, No. 2, p. 317-342, 2003.  
 
LOECKER, J. K. D. Do Exports Generate Higher Productivity? Evidence from Slovenia. 
Journal of International Economics, 73(1): 69-98, 2007. 
 
MANESCHI, Andrea. How new is the “new trade theory” of the past two decades? 
Working paper, Vanderbilt University, 2000. 
 
MARKWALD, R. A. O impacto da abertura comercial sobre a indústria brasileira: 
balanço de uma década. Revista Brasileira de Comércio Exterior, n. 68, julho-setembro: 04-
25. 2001.  
 
MARKWALD, R. e RIBEIRO, F. O surto exportador recente. Revista Brasileira de 
Comércio Exterior, n. 86, jan.-mar, 2006. 
 
MELITZ, M. The impact of trade on intra- industry reallocations and aggregate industry 
productivity. Econometrica. Vol. 71-6, pp. 1695-1725, 2003 
 
OECD. Structural Statistics for Industry and Services. Organization for Economic 
Cooperation and Development, Paris, 2003. 
 
OLLEY, S. e PAKES, A. The Dynamics Of Productivity In The Telecommunications 
Equipment Industry. Econometrica, vol. 64, p. 1263-1297, 1996.  
 
ROBERTS M.J.; J.R. TYBOUT. The Decision to Export in Colombia: An Empirical 
Model of Entry with Sunk Costs. American Economic Review, 87, pág 545-564, 1997.  



91 
 

 
ROSENBAUM, P. R., RUBIN D. B. The Central role of the propensity score in 
observational studies for causal effects. Biometrika, 1983. v.70, n.1, p.41-55, 1983. 
 
ROSSI JÚNIOR, J. L.; FERREIRA, P. C. A evolução da produtividade industrial 
brasileira e abertura comercial. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 29, 
n.1, p. 1-35, abr, 1999. 
 
SABOIA, J. Produtividade na Indústria Brasileira no Passado Recente: Um Estudo dos 
Diferenciais Intersetoriais. Revista Economia Aplicada, vol. 8, nº 1, p.165-199, 2004. 
 
SARTI, F; SABBATINI, R. Conteúdo tecnológico do comércio exterior brasileiro. 
Campinas: Ed. da Unicamp, 2003. 
 
SILVA, A. et al. Retrospectiva da economia brasileira. Perspectivas da Economia 
Brasileira, Rio de Janeiro: IPEA, 1994. 
 
VAN BIESEBROCK, J. Exporting Raises Productivity in Sub-Saharan African 
Manufacturing Firms. Journal of International Economics, 67, 2: 373-391, 2005. 
 
WORLD BANK. Investment Climate Survey Brazil. Washinton, DC: World Bank, 2003 
Disponível em: http://www.enterprisesurveys.org/ 
  



92 
 

ANEXO 

 
 
 
ANEXO A – Estimação da função de produção usando o método de Levinsohn-Petrin (2003). 
 
 
 
Variável dependente: Vendas (receitas) 
lt 0,2521* (0,2094) 
mt 0,3964 ** (0,1878) 
kt 0,1106* (0,0385) 
No. Obs 3000 
Teste Wald de retornos de escala 1,65 

Nota:  1) *, ** indicam significância estatística a 1% e 5%, respectivamente; 2) O teste Wald 
possui distribuição Qui-quadrado com hipótese nula de retorno constante de escala. 
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ANEXO B – Qualidade do pareamento: desvio médio normalizado antes e depois do 
pareamento e a redução do viés. 

 

Variável Amostra Tratados Controle %viés %redução 
do viés 

t-
statística p-valor 

PTF_2000 
antes do 
pareamento 4,88 4,37 67,1 2,71 0,007 
depois do 
pareamento 4,96 4,96 -0,7 99 -0,02 0,983 
  

K/L_2000 
antes do 
pareamento 1,65 1,44 12,4 0,59 0,557 
depois do 
pareamento 2,02 1,76 14,9 -20 0,44 0,666 
  

região 
antes do 
pareamento 5,5 5,38 2,6 0,13 0,896 
depois do 
pareamento 4 4,54 -12,9 -391,6 -0,42 0,677 
  

Privado 
antes do 
pareamento 0,88 0,87 3,7 0,18 0,854 
depois do 
pareamento 1 1 0 100 . . 
  

Idade_2000 
antes do 
pareamento 2,59 2,15 48,3 1,9 0,058 
depois do 
pareamento 2,71 2,64 7,4 84,7 0,24 0,81 
  

Idade2_2000 
antes do 
pareamento -0,06 -0,49 19,5 0,95 0,344 
depois do 
pareamento 0,82 0,68 6 69,2 0,24 0,81 
  

tamanho 
antes do 
pareamento 2,34 1,94 62,6 3,07 0,002 
depois do 
pareamento 2,41 2,44 -4,5 92,8 -0,14 0,886 
  

icnae 
antes do 
pareamento 4,69 4,90 -7,6 -0,39 0,696 
depois do 
pareamento 4,29 4,29 0 100 0 1 
  

PTF_2001 antes do 5,01 4,40 85,6 3,67 0 



94 
 

pareamento 
depois do 
pareamento 5,03 4,94 12,5 85,4 0,41 0,687 
  

PTF_2002 
antes do 
pareamento 5,01 4,42 72,6 2,93 0,003 

  
depois do 
pareamento 5,09 4,90 23,6 67,5 0,77 0,449 

Devio médio 
normalizado 

antes do 
pareamento 15,536 
depois do 
pareamento 0,969 

Pseudo R2 

antes do 
pareamento 0,09 
depois do 
pareamento 0,012 

LR qui-
quadrado 

antes do 
pareamento 14,8 (0,022) 
depois do 
pareamento 0,52 (0,997) 

 

 


