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Resumo
Os estudos sobre as vantagens comparativas no comércio exterior brasileiro anteriormente realizados
são agregados e geralmente admitem que todas as firmas são idênticas. As evidências mostram que
essa hipótese não é verdadeira no caso da economia brasileira. O objetivo deste estudo consiste em
aprofundar a análise sobre a inserção das firmas brasileiras no comércio internacional, analisando o
aproveitamento ou não de vantagens comparativas em nível de firmas brasileiras no comércio
internacional. O estudo considera a teoria recente sobre o modelo da firma heterogênea no comércio
internacional. Com base na análise das intensidades de fatores em nível de firma, utilizando
microdados, pretende-se identificar se a entrada para o mercado tem contribuído ou não para o
aproveitamento de vantagens comparativas em nível de firma. Para isso, foi utilizado o método das
Diferenças em Diferenças, que explora o fato de as firmas entrar em diferentes momentos no mercado
externo como variações de período e intensidade de permanência. Os principais resultados sugerem
que as firmas que entram para o mercado externo apresentam uma redução imediata de 2.3% na
intensidade de capital em relação ao período pré-entrada. Decorridos quatro anos da entrada, a
intensidade dos fatores apresenta um declínio de aproximadamente 15%. A investigação mostrou que
os fundamentos das vantagens comparativas prevalecem para as firmas brasileiras entrantes no
comércio internacional com efeitos heterogêneos com base em algumas dimensões das firmas.
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Abstract
The work on comparative advantages in Brazilian foreign trade previously performed disaggregated
and generally admits that all firms are identical. The evidence shows that this hypothesis is not true
in the case of the Brazilian economy. The objective of this work is to deepen the analysis on the
insertion of Brazilian firms in international trade, analyzing this time the use of comparative
advantages at the level of Brazilian firms in international trade. The paper takes into account the
recent theory about the model of the heterogeneous firm in international trade. Based on the analysis
of firm-level factor intensities using microdata, we intend to identify whether the entry into the market
has contributed or not to the use of comparative advantages in firm level. We used the Differences in
Differences method, which explores the fact that firms enter different moments in the foreign market
as period variations and intensity of permanence. The main results of the main specification suggest
that firms entering the export market show a productivity growth of about 5% higher than the preentry period. For capital intensity, the immediate effect is a reduction of 2.3%. After four years of
entry, productivity increases to 12% and factor intensity shows a decline of approximately 15%. The
research showed that the foundations of comparative advantages prevail for Brazilian firms entering
international trade with heterogeneous effects based on some dimensions of firms.
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1

Programa de Pós-Graduação em Economia - PIMES/UFPE.
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia - FACE/UFGD.
3
Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento - PPGED/UFSM.
2

1

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas as exportações brasileiras apresentaram um crescimento significativo e
uma mudança na sua estrutura. O crescimento verificado nas exportações e a mudança na composição
da pauta estão relacionados com as estratégias comerciais que foram adotadas pela economia
brasileira e pelo crescimento do comércio mundial. Com efeito, a partir do fim da década de 1980, os
encarregados de formular a política econômica introduziram medidas de liberalização comercial,
visando tornar a economia brasileira mais competitiva no comércio internacional. Várias iniciativas
importantes foram vivenciadas nesse período: a abertura comercial, a criação do Mercosul e o fim da
Rodada do Uruguai que tornou o comércio internacional mais livre. Os formuladores de política
econômica esperavam que todas essas iniciativas de abertura comercial fossem traduzidas em uma
melhor alocação de fatores entre os setores, gerando aumentos de produtividade e melhorando a
inserção da economia brasileira no comércio internacional. A intensificação dos acordos comerciais
tinha como objetivo reduzir as barreiras intra-regionais ao comércio de bens e serviços, e ampliar a
mobilidade de capitais, gerando um mercado mais amplo, onde houve-se uma maior
complementaridade entre as economias dos países, o crescimento do intercâmbio comercial, e da
capacidade competitiva baseada nas vantagens comparativas de cada país.
A liberalização comercial teve efeitos muito importantes sobre a economia brasileira, sendo
importante o conhecimento dos impactos que se sucederam não apenas sobre o nível de
produtividade, mas também sobre o aproveitamento de vantagens comparativas do país, sobre a
distribuição de renda, sobre o emprego, o nível de concorrência, as contas do setor externo e em geral
sobre o processo de crescimento econômico brasileiro. Diversos estudos e debates foram realizados
no Brasil a fim de compreender melhor esses impactos. Trabalhos realizados anteriormente, Hidalgo
(2002), Hidalgo e Da Mata (2009), Ramos Filho e Hidalgo (2013), e Casagrande, Hidalgo e Feistel
(2018) analisaram, por exemplo, os impactos da liberalização comercial sobre a produtividade
brasileira não apenas em nível agregado, mas também em nível de firmas exportadoras versus firmas
não exportadoras. Os resultados que foram obtidos em Hidalgo e Da Mata (2009), por exemplo,
evidenciaram maiores níveis de produtividade para as firmas brasileiras exportadoras do que para as
firmas que não exportam seus produtos. Ficou claro também nesse trabalho que a maior produtividade
das firmas que exportam parece ser fruto de processos de seleção das firmas, não apenas quando da
entrada no comércio, mas também quando da saída dos mercados de exportação4. Esse resultado
empírico encontrado parece ser mais evidente para as firmas de pequeno porte, nesse segmento as
empresas que exportam mostraram maior nível de produtividade do que as que não exportam5.
Em outro estudo, Ramos Filho e Hidalgo (2013), discutiram a existência ou não de processos
de aprendizagem ao nível de firma no comércio exterior brasileiro. O trabalho analisa o processo de
segmentação do efeito aprendizagem, ou seja, o papel do aprendizado segundo características
específicas das firmas. Segundo os resultados, firmas que exportam tornam-se em média, 20% mais
produtivas quando comparadas às que não exportam com base no conceito de produtividade total dos
fatores, e 26% mais produtivas segundo o conceito de produtividade do trabalho. Dessa forma,
pareceria que o impacto do aprendizado está presente nas firmas da indústria de transformação do
Brasil. Casagrande, Hidalgo e Feistel (2018), por sua vez, realizaram estimativas via diferenças em
diferenças, controlando por importantes características que podem afetar a entrada das firmas (tais
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como tamanho, experiência, capacidade de produção, custo do trabalho e esforço para a entrada),
sugerem uma forte relação positiva (negativa) entre o tempo de exposição ao mercado internacional
e a produtividade (intensidade dos fatores).
Também em outro trabalho, Hidalgo e Feistel (2013), analisaram as mudanças acontecidas na
estrutura do comércio exterior brasileiro, após a abertura comercial, em termos de uso dos recursos
disponíveis e de aproveitamento de vantagens comparativas do país. Os resultados mostraram uma
tendência de longo prazo de aumento de participação dos bens intensivos em recursos naturais e queda
de participação dos bens intensivos em capital na pauta de exportações do Brasil 6. Essas mudanças
parecem obedecer a um processo natural de aproveitamento de vantagens comparativas do país diante
de um comércio internacional cada vez mais livre. Entretanto a análise sobre as vantagens
comparativas do comércio exterior brasileiro realizada nesse trabalho é agregada e admite que todas
as firmas são idênticas7. Essa é uma hipótese que não é verdadeira no caso da economia brasileira
conforme foi visto acima.
Investigações mais recentes do comércio internacional refletem uma vertente da literatura,
que investiga o impacto do comércio externo sobre a intensidade dos fatores, mostrando que a
intensidade dos fatores difere entre as firmas, mesmo intragrupos de indústrias/países (Crozet e
Trionfetti, 2013). A intensidade dos fatores é um importante outcome para a firma. A literatura
empírica tem documentado que diferenças na intensidade dos fatores importam para o desempenho
das firmas (Bernard et al., 2007a).
Nos últimos anos a investigação sobreas intensidades dos fatores foi introduzida na literatura
sobre estudo da identificação dos efeitos de comércio externo e o comportamento das firmas, tem o
argumento da core competence, que é fundamentada na teoria das vantagens comparativas, sugere
que, com o aumento da competição pela entrada no mercado externo, as firmas tendem a produzir e
exportar mais produtos trabalho intensivos – no caso de países trabalho-abundantes e de baixos
salários. Esse argumento enfatiza que as firmas que exportam otimizam seus lucros por se especializar
em sua core competence, como salientado em (Feenstra e Ma, 2007), (Nocke e Yeaple, 2008), (Eckel
e Neary, 2010) e (Ma et al., 2014).
Bernard et al. (2007a) mostram para os EUA que as firmas exportadoras e não exportadoras
apresentam (além de diferenças na produtividade) diferenças na intensidade dos fatores, sendo os
exportadores mais capital e skill intensivos, sugerindo que os conceitos da teoria tradicional de
comércio das vantagens comparativas podem estar operando dentro das firmas. Especificamente, se
a intensidade com que as firmas usam insumos reflete as características dos bens que elas produzem,
então as firmas que são mais capital e skill intensivas estão produzindo bens que são mais consistentes
com as vantagens comparativas dos EUA (Bernard et al., 2006). Por outro lado, torna-se mais difícil
explicar em termos dos conceitos das “velhas teorias” de comércio das vantagens comparativas o fato
de que exportadores são mais capital e skill intensivos em países em desenvolvimento, que
provavelmente são abundantes em trabalho não qualificado (Alvarez e Lopez, 2005).
Como se observa na teoria das vantagens comparativas de Heckscher–Ohlin, com a abertura
comercial os países se especializam na produção de bens intensivos em fatores que são abundantes.
Esta evidência, também se verifica ao nível de firmas exportadoras frente as firmas que atuam apenas
para o mercado doméstico. O modelo de comércio de Heckscher-Ohlin, enfatiza o papel da dotação
dos fatores como o principal condutor do comércio, ao invés do modelo estático de Ricardo que
ressalta a produtividade do trabalho. O Brasil parece refletir bem estas suposições.
Assim, o objetivo do presente estudo consiste em aprofundar a análise sobre a inserção das
firmas brasileiras no comércio exterior, estudando desta vez o aproveitamento ou não de vantagens
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comparativas em nível de firmas brasileiras no comércio internacional. O trabalho leva em conta a
teoria recente sobre o modelo da firma heterogênea no comércio internacional8. Com base na análise
das intensidades de fatores em nível de firma, utilizando microdados, pretende-se saber se o processo
de liberalização comercial tem contribuído ou não para o aproveitamento das vantagens comparativas
em nível de firma.
O estudo da dinâmica recente das vantagens comparativas em nível de firmas no comércio
exterior brasileiro e sua relação com a produtividade, utilizando microdados, é importante não apenas
para conhecer melhor a evolução da especialização e níveis de produtividade no âmbito das firmas,
mas também como subsídio da política industrial e tecnológica do comércio exterior brasileiro.
A fim de atingir os objetivos na seção 2 são apresentados os aspectos teóricos e metodológicos
do modelo sugerido a fim de realizar o trabalho. Na seção 3 são descritos a estratégia empírica adotada
e os dados utilizados para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Na seção 4 é realizada a análise
dos resultados e finalmente na seção 5, são apresentadas as considerações finais.
2 ASPECTOS TEÓRICOS:O MODELODA FIRMA HETEROGÊNEA
Existe um crescente comércio internacional realizado por firmas multiproduto e que às vezes
exportam seus bens para diversos destinos comerciais. Embora exista uma crescente literatura sobre
comércio em nível de firma, pouca pesquisa tem sido realizada a fim de conhecer de que forma as
decisões de produção e de exportação dessas firmas foram afetadas pela abertura comercial e pelo
fenômeno da globalização. Existem diversas análises teóricas que estudamos efeitos da entrada das
firmas no comércio internacional sobre as intensidades de fatores e sobre as vantagens comparativa
sem nível de firmas9.
Neste trabalho utiliza-se abordagem teórica desenvolvida por Yue, Tang e Zhang (2014), mas
levando em conta aspectos da realidade do comércio exterior brasileiro. Esses desenvolvimentos
teóricos seguem de perto a literatura recente sobre o modelo da firma heterogênea. Entre os autores
que contribuíram para essa literatura cabe citar os seguintes: Aw e Hwang (1995), Clerides, Lach e
Tybout (1998); Bernard e Jensen (1999); Aw, Chung e Roberts (2000); Delgado, Fariñas e
Ruano(2002); Melitz (2003) e Baldwin e Gu (2003). Esses trabalhos apresentam evidências de que
as firmas são heterogêneas, que apenas uma pequena fração delas exporta para o resto do mundo e
que as firmas exportadoras são maiores e mais produtivas do que as firmas que não exportam. O
processo de auto-seleção no comércio parece explicar parte desses fenômenos. Por outro lado, Kraay
(1999); Castellani (2002); Bigsten et alii (2004); Girma et alii (2004), Van Biesebroeck (2005)e De
Loecker (2007) destacam a importância do aprendizado das firmas no comércio internacional. Dentre
os trabalhos que chamam a atenção para o fenômeno das firmas multiprodutos cabe citar: Feenstra e
Ma (2008), Bernard, Redding e Schott (2007, 2010, 2011) e Liu (2010). Esses autores ressaltam que
a diversificação em nível de firmas tem custos e que o comércio representa uma oportunidade para
que se especializem naqueles produtos onde tem mais competitividade.
2.1 A ESTRUTURA DE PREFERÊNCIAS DOS CONSUMIDORES
A estrutura teórica utilizada para estudar os efeitos da liberalização comercial sobre as
intensidades de fatores e o aproveitamento de vantagens comparativas ao nível de firmas, começa
admitindo que os consumidores consomem um contínuo de bens e que tem a mesma função de
utilidade do tipo Dixit-Stiglitz (1977), isto é:
1

1

𝑈 = [∫0 𝐶𝑠𝑣 𝑑𝑠 ]𝑣 (1)
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sendo ∂= 1/(1-v) > 1 e que representa a elasticidade de substituição entre os diferentes bens. O modelo
postula que os bens são horizontalmente diferenciados. A quantidade consumida do bem s,𝐶𝑠 ,
também tem a forma de uma função CES, expressa através da seguinte expressão:
𝐶𝑠 = [ ∫ωєΩs ( 𝜆𝑠 (ω)cs (ω)) ρ dω ]1/ρ , 0 < 𝜌 < 1

(2)

sendo σ= 1/(1-ρ)> 1, e representando a elasticidade de substituição entre variedades dentro de um
mesmo bem. Por outro lado, ω representa o índice de variedades do bem s e Ω denota o conjunto
endógeno de essas variedades. O parâmetro λs (ω) ≥ 0representa os atributos dos diferentes produtos.
O modelo geralmente admite que a elasticidade de substituição dentro de um mesmo bem é maior
que a elasticidade entre bens diferentes, ou seja: σ>∂>1.
2.2 A ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DAS FIRMAS
No que se refere ao setor produtivo o modelo tem como hipótese que as firmas são
heterogêneas quanto a produtividade, demanda e participação no comércio internacional. Por outro
lado, além dos custos fixos que a firma tem de arcar a fim de atender ao mercado doméstico e ao
mercado estrangeiro, a firma tem que incorrer em custos fixos do tipo sunk costs, 𝑓𝑗 > 0, com a
finalidade de ingressar no mercado internacional j 10. Os sunk costs cobrem também despesas para
atender aos diferentes tipos de gostos dos consumidores no mercado internacional. Fazendo frente a
esses custos fixos de entrada no mercado a firma cria uma marca que lhe permite oferecer uma
variedade de bens horizontalmente diferenciados no mercado internacional j.
Em consonância com os modelos de dinâmica industrial, as firmas são caracterizadas não
apenas pela tecnologia de produção, mas também pelos atributos dos bens que oferecem no
mercado11. Esses dois elementos da tecnologia de produção e das características dos bens são
importantes na determinação da lucratividade da firma. O primeiro elemento expresso pela
produtividade da firma é representado pelo parâmetro 𝜑, enquanto o segundo componente que se
refere aos atributos dos bens produzidos, é expresso pelo parâmetro λ𝑠 . Uma empresa exportadora
venderá um determinado bem s para o mercado estrangeiro j quando a componente λ𝑠 for o
suficientemente grande para produzir receitas que possibilitem pagar os custos fixos específicos do
bem s comercializado no mercado internacional j, 𝑓𝑠𝑗 . Por outro lado, quanto mais produtividade tiver
a firma, isto é quanto maior for o elemento 𝜑, maiores possibilidades terão a firma para gerar lucros
no mercado estrangeiro.
Este trabalho sobreo aproveitamento de vantagens comparativas em nível de firmas segue
desenvolvimentos recentes realizados por Yue, Tang e Zhang (2014), que postulam a existência de
dois fatores de produção na economia, capital (K) e trabalho (L). Dessa forma a função de custo total
para o bem s (𝐶𝑇𝑠 ) é representada através da seguinte equação:
𝐶𝑇𝑠 = [ 𝑓𝑠 + 𝑞𝑠 /ᵩ] 𝑤 1−𝛽(𝑠) 𝑟 𝛽(𝑠)

(3)

Sendo w e r a taxa de salários e o preço dos serviços do capital, respectivamente, β(s) mostra a
intensidade de fatores relativa ao bem s. Por outro lado, a condição de maximização de lucros da
firma para o bem s exportado para o país j, é expressa através da seguinte equação:
𝑝𝑠𝑗 = σ τj 𝑟 𝛽(𝑠) / (σ – 1) ᵩ (4)
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Essa premissa foi desenvolvida por diversos autores, ver, por exemplo, Melitz (2003).
Na literatura sobre dinâmica industrial ver, por exemplo, Das, Roberts e Tybout (2007) e o livro editado por Roberts, e
Tybout (1966).
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sendo τj um parâmetro de custos de transporte de exportação para o país j. Admite-se na expressão
que esse custo de transportes é o mesmo para todos os bens. Trata-se de uma hipótese feita no artigo
de Yue, Tang e Zhang (2014), e que parece forte para o caso da economia brasileira12.
2.3 A IGUALAÇÃO INTERNACIONAL DE PREÇOS DE FATORES
O modelo permite discutir outros resultados da teoria do comércio internacional na versão de
Heckscher-Ohlin-Samuelson, tais como a equalização internacional dos preços dos fatores de
produção, supondo o caso simples de dois países (por exemplo, Brasil e o resto do mundo),dois fatores
de produção (trabalho e capital) e sendo o Brasil relativamente bem dotado de trabalho e o resto do
mundo em capital. Porém, neste modelo a equalização de preços de fatores não se verifica de forma
completa por causa de que existem barreiras naturais relacionadas a custos de transporte no comércio.
Neste caso a relação w/r será menor no país doméstico do que no estrangeiro, isto é,(𝑤/𝑟)𝐵𝑅 <
(𝑤/𝑟)𝑗 . Por outro lado, o preço relativo do bem s no país doméstico em relação ao país estrangeiro
j, 𝑃(𝑠)/𝑃𝑗 (𝑠), será uma função crescente da intensidade do capital do bem s no país doméstico.
2.4 A MAXIMIZAÇÃO DE LUCROS DAS FIRMAS
Conforme admitido acima, neste modelo de firma heterogênea há dois mercados, o doméstico
e o resto do mundo; dessa forma, a função lucro tem que ser estudada em ambos os mercados. Dada
a produtividade da firma, 𝜑, há um nível de atributos do produto s, λ∗𝑠 , a partir do qual a firma produz
o bem s para o mercado doméstico. Dessa forma, a condição de lucro zero para o produto s está dada
pela seguinte equação:
𝜋𝑠 =

𝑅𝑠
[
𝜎

∗

𝜎−1

[ 𝑟 −𝛽(𝑠) 𝜌 𝑃(𝑠)𝜑 λ𝑠 (𝜑)]

] − 𝑓𝑠 𝑟 𝛽(𝑠) = 0

(5)

sendo 𝜋𝑠 o lucro da firma pela venda do produto s, 𝑅𝑠 representa a receita no mercado doméstico e
P(s) um índice de preços do produto s13. Resolvendo a equação (5) pode ser determinado λ∗𝑠 .
Deforma semelhante como foi feito na equação (5),é possível determinar a condição de
lucratividade zero para as vendas do bem s no mercado do resto do mundo j, e determinar o nível de
atributo do bem limite que permite viabilizar a exportação, λ∗𝑠𝑗 (ᵩ). 14
Considerando as premissas do modelo, em particular a referente à dotação relativa de fatores
de produção para o Brasil realizada anteriormente, um atributo do bem s que gere lucro no mercado
doméstico tem menos (mais) possibilidades de gerar lucratividade nas vendas para o mercado
estrangeiro quanto mais intensivo em capital (trabalho) for esse bem.
2.5 O CÁLCULO DAS INTENSIDADES FATORIAS DOS BENS EM NÍVEL DE FIRMA
A fim de conhecer melhor o aproveitamento ou não de vantagens comparativas em nível de
firma podem ser calculadas intensidades fatoriais dos bens exportados pelas firmas. Seguindo o
modelo desenvolvido por Yue, Tang e Zhang (2014) as intensidades de fatores dos produtos
produzidos pela firma para o mercado doméstico são expressas através da seguinte expressão:
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Considerando a natureza dos produtos exportados pelo Brasil, as dificuldades na infraestrutura de transporte para
exportar, e as distancias aos diferentes mercados externos, torna-se prudente uma análise mais realista que considere aos
custos de transporte.
13
Na expressão (5) está postulando-se que a taxa de salário é o numerário, w=1.
∗
14
(ᵩ)é crescente em relação aos custos fixos de exportação, 𝑓𝑠𝑗 , e em relação ao parâmetro
É oportuno ressaltar que λ𝑠𝑗
de custos de transporte τj . Isto é, quanto maiores forem os custos fixos de exportação e de transporte, maior será o nível
de atributo do produto s requerido para viabilizar a sua venda no mercado de exportação.
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𝑘𝑑 (ᵩ) = ∫0 𝜃𝑠 𝑅𝑠 (ᵩ, λ𝑠 ) 𝐼𝑠 (λ𝑠 ≥ λ∗𝑠 (ᵩ)) 𝑑𝑠
1

(6)

sendo𝑘𝑑 a intensidade fatorial (K/L) dos produtos produzidos para o mercado doméstico;𝜃𝑠 a
participação do fator capital no custo total do produtos;𝑅𝑠 a proporção das vendas domésticas do
produtos no total das vendas da firma nesse mercado, e 𝐼𝑠 (λ𝑠 ≥ λ∗𝑠 (ᵩ)) um indicador de função.
Por outro lado, a intensidade fatorial da cesta de produtos exportados pela firma para o país j
é expressa através da seguinte expressão:
1

𝑘𝑗 (𝜑 ) = ∫0 𝜃𝑠 𝑅𝑠𝑗 (𝜑 , λ𝑠 ) 𝐼𝑠 (λ𝑠 ≥ ∅𝑗 (𝑠)λ∗𝑠 (𝜑 )) 𝑑𝑠

(7)

sendo 𝑅𝑠𝑗 (𝜑 , λ𝑠 ) a proporção das vendas do produto s no mercado estrangeiro em relação ao total
de vendas da firma nesse mercado; e ∅𝑗 (𝑠) a variável crescente em função dos custos de transporte,
dos custos fixos de exportação acima mencionados, e do índice de preços relativos no país j.
Uma empresa que atua nos dois mercados, doméstico e estrangeiro, possui uma intensidade
de fatores média representada pela seguinte equação:
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Os resultados do modelo podem ser obtidos da seguinte forma, admita o caso de uma empresa
que vende seus produtos apenas no mercado interno no período t, isto é, 𝜋𝑗,𝑡 (𝜑) < 𝑓𝑗 . A firma atua
apenas no mercado doméstico, tendo em vista que a rentabilidade obtida no mercado internacional j
não consegue pagar os custos fixos, acima citados, de entrada no mercado externo. Postule agora uma
diminuição dos custos fixos de entrada no mercado estrangeiro para 𝑓𝑗° , sendo que 𝑓𝑗° < 𝜋𝑗,𝑡+1 (𝜑), no
período t+1 .Dada essa mudança de custos, o produto passa a ser comercializado no período t+1.
Postule também que 𝜆∗𝑠𝑗 (𝜑) > 𝜆∗𝑠 (𝜑)para todo produtos, nesse caso é de se esperar, utilizando o
princípio da teoria das vantagens comparativas de Heckscher-Ohlin, que a firma apresente um 𝜆𝑠 que
seja superior do que 𝜆∗𝑠𝑗 (𝜑) > 𝜆∗𝑠 para os produtos que são intensivos em trabalho.Com base na
hipótese de continuo de bens, a intensidade de fatores, obtida pela média ponderada dos bens que são
vendidos no mercado doméstico será a mesma antes e após a entrada da firma no mercado de
exportação, 𝑘𝑑,𝑡 (𝜑) = 𝑘𝑑,𝑡+1 (𝜑), porém a intensidade de fatores obtida pela média dos produtos
exportados será menor, 𝑘𝑗,𝑡+1 (𝜑) < 𝑘𝑑,𝑡+1 (𝜑). Dessa forma, segue-se o resultado de Yue, Tang e
Zhang (2014) que mostra que dadas as hipóteses, as firmas tornam-se menos (mais) intensivas no
fator capital (trabalho) após o ingresso no mercado de exportação de uma economia que é
relativamente abundante nesse fator.
Considerando o mesmo modelo, os autores obtêm o resultado de que as firmas que mostram
maior queda na intensidade do fator capital, após o ingresso no mercado estrangeiro, são aquelas que
apresentam maior aumento de produtividade15. O estudo da relação entre mudança fatorial após
entrada no mercado de exportação, e incrementos na produtividade total de fatores das firmas que são
exportadoras entrantes em relação às firmas que são não exportadoras, pode ser feito utilizando
métodos de econometria bem conhecidos. A análise da relação entre produtividade e intensidades de
fatores fornece outra interpretação da relação entre atividade exportadora e produtividade, além
daquela já citada no começo deste trabalho sobre o papel da seleção e do aprendizado através da
exportação.
3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA UTILIZADA E DADOS

15

Esse resultado está apoiado também em observação de Bernard, Redding e Schott (2011) segundo o qual a abertura
comercial levou a uma maior concorrência no âmbito do mercado doméstico, levando as firmas a reduzirem o conjunto
de produtos produzidos e realocando seus recursos para os bens que contavam com maior competitividade.
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Para atingir os objetivos propostos nesse trabalho e com base no modelo das firmas
heterogêneas de Melitz (2003), Bernard et al. (2003), Bernard et al. (2007b) e Bernard et al. (2007a),
inicialmente se identifica como a entrada no comércio internacional afeta a produtividade e a
intensidade dos fatores das firmas. Para isso, conforme a De Loecker (2007) e Marin e Voigtländer
(2018), é necessário comparar as novas firmas entrantes no comércio internacional comas firmas que
permanecem operando apenas no mercado doméstico. Assim, é definido como firmas entrantes
(𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡) e novas exportadoras(𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟_𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡)16. Dado que as firmas entram em momentos diferentes
no comércio internacional se faz necessário utilizar o método de Diferenças em Diferenças (DiD).
Como esse cenário não está disponível, aborda-se esse problema explorando o fato que as firmas
entram em momentos distintos para o mercado externo, gerando uma variação no período e na
intensidade da permanência sendo que a especificação da equação, é:
6
𝑙
𝑦𝑖𝑠𝑡 = 𝛽0 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡 + ∑ 𝛽1 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡
+ 𝛾𝑋𝑖𝑠𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜇𝑈𝐹 + 𝜃𝑠𝑡 +∈𝑖𝑠𝑡

(9)

𝑙=1

onde, 𝑦𝑖𝑠𝑡 representa a intensidade dos fatores (em log) e a relação entre trabalhadores ligados a
produção, da firma 𝑖, setor 𝑠 no tempo𝑡; 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡, assume valor 1 se a firma 𝑖, no setor 𝑠, entrou para
o mercado externo no período 𝑡 e 0 caso contrário; 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑙𝑖𝑠𝑡 reflete a trajetória pós entrada, ou seja,
assume valor 1 se a firma 𝑖, no setor 𝑠,no período𝑡, está exportando 𝑙 períodos após a entrada, com 𝑙
= (1,...,6), de modo que 𝑙 = 1 significa que a firma permanece exportando no ano seguinte a sua
entrada, 𝑙 = 2 permanece exportando por 2 períodos após a entrada e assim sucessivamente; 𝑋𝑖𝑠𝑡 é um
vetor de características específicas das firmas; 𝛼𝑖 e 𝜇𝑈𝐹 são efeitos fixos ao nível de firmas e de
localização (Estados), respectivamente; 𝜃𝑠𝑡 são efeitos fixos de setor-ano (ao nível 2-dígitos da
CNAE); e, 𝜖𝑖𝑠𝑡 é o termo de erro.
Adicionalmente, os erros padrões são ajustados ao nível de firmas para tornar a estimação
robusta à correlação serial e à heterocedasticidade (Bertrand et al., 2004). Os parâmetros de interesse
são dados por 𝛽0 e 𝛽𝑙, com 𝑙 = (1, ...,6). 𝛽0 representa a diferença de médias dos indicadores de
interesse entre firmas entrantes e as 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟_𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 entre o período de entrada e o período anterior.
𝛽𝑙, de maneira similar, representa o efeito da persistência na atividade exportadora sobre os
indicadores de interesse. A inclusão dos efeitos fixos de setor-ano (CNAE a 2 dígitos) controlam para
diferenças anuais na produtividade e intensidade dos fatores comum à todas as firmas dentro de um
mesmo setor, tais como aspectos macroeconômicos específicos de cada setor e políticas fiscais são
elaboradas pelos governos estaduais.
O vetor 𝑋𝑖𝑠𝑡, objetiva isolar o efeito da entrada da firma e sua permanência, inclui
características, como: tamanho, experiência, capacidade de produção, custos do trabalho e
características passadas dos trabalhadores contratados pelas firmas17. Para reduzir o potencial viés de
variável omitida que surge de confounding factors, que podem determinar tanto a decisão de a firma
entrar para o mercado externo quanto os indicadores de desempenho, compara-se também apenas
firmas que se tornaram entrantes em algum momento, diferindo apenas no tempo de permanência na
atividade. Adicionalmente, como o tratamento provavelmente é endógeno, também se restringe a
amostra de firmas não exportadoras a uma amostra balanceada, sendo que essas firmas devem
apresentar características não observáveis mais similares às entrantes, uma vez que se elimina o viés
introduzido pelas firmas menos eficientes (sobrevivência das firmas)18.
A fim de estudar as vantagens comparativas em nível de firma é preciso contar com
microdados e reunir informações sobre diversos aspectos das firmas brasileiras, o que constitui um
desafio. Não existe no Brasil uma única fonte de dados que reúna as informações das variáveis
16

O cenário ideal seria comparar cada firma identificada como 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 com seu contrafactual, de modo que se observasse
o desempenho da mesma firma, caso ela não tivesse se tornado entrante.
17
Isso, possibilita a remoção de uma fonte de heterogeneidade não observada e aumenta a confiança que as firmas
entrantes e as que permanecem no mercado doméstico têm o mesmo “esforço” em ingressar para o mercado externo.
18
A interpretação dos parâmetros estimados como uma relação causal, requer a suposição de que não existe nenhuma
variável não observável que varia no tempo correlacionada simultaneamente à decisão de entrada e aos indicadores de
desempenho, isto é, a exclusão da possibilidade de viés de variável omitida (Angrist e Pischke, 2008).
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requeridas em nível de firmas. Na base de dados construída foi preciso realizar uma ligação entre
informações sobre as características das firmas, insumos utilizados, valor da produção, e exportações.
Para realizar essa tarefa neste trabalho utiliza-se microdados de três fontes diferentes. Os dados sobre
as características das firmas obtidos da Pesquisa Industrial Anual, realizada pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PIA/FIBGE). As informações, em nível de firma, sobre
exportações e comércio exterior brasileiro, foram obtidas da Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (SECEX/MDIC).
Por outro lado, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho
(RAIS/TEM), fornece dados sobre as características dos trabalhadores. O identificador numérico do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) permite fazer a ligação das informações das diversas
fontes, e acompanhar as mesmas ao longo do tempo. A PIA/FIBGE é uma pesquisa representativa do
universo das firmas da indústria de transformação brasileira desde 1986, exceto 1991, tem
informações para todas as firmas com mais de 30 empregados e uma amostra aleatória para firmas
que tem entre 10 e 30 empregados.
Para isso, os dados utilizados na pesquisa, estão divididos em PIA-Empresa e PIA-Produto e
contém informações detalhadas sobre as características das firmas, como: vendas, despesas com
insumos e matéria prima, emprego, salários, ativos e o status exportador. Esses dados são
fundamentais para realizar a pesquisa e são utilizados através de solicitação ao IBGE. As informações
da SECEX fornecem dados anuais, para o universo das firmas exportadoras da indústria de
transformação. As informações contêm dados sobre as vendas das firmas, quantidade exportada, país
de destino, os valores são em dólares americanos. As informações, em valor FOB, incluem o CNPJ
da firma que exporta o estado onde a firma opera e o país de destino da exportação. A classificação
dos produtos exportados segue a classificação da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Por
outro lado, a RAIS realiza a ligação de informações entre trabalhador-empresa e tem informações
sobre os trabalhadores formalmente empregados nos diversos setores da economia (educação,
ocupação, indústria da firma, salário médio do trabalhador e forma jurídica da empresa).
4 RESULTADOS OBTIDOS
Nesta seção, são apresentados os resultados das firmas exportadoras no Brasil, utilizando-se
do modelo empírico descrito na equação 9. Inicialmente, observa-se a trajetória dos indicadores de
desempenho, posteriormente, analisa-se como a entrada para o mercado externo das novas firmas
afeta a produtividade, em particular, a intensidade dos fatores cujo comportamento está relacionado
ao uso das vantagens comparativas pelas firmas brasileiras ao longo do tempo. Por fim, observa-se
os estimadores de algumas heterogeneidades na forma como os efeitos são transmitidos para as firmas
entrantes no comércio internacional.
4.1 As Vantagens Comparativas das Firmas Brasileiras Entrantes no Comércio Exterior
Antes de ser realizada propriamente análise dos resultados, faz necessário um breve relato de
algumas estatísticas descritivas e fatos estilizados para a economia brasileira, pós abertura comercial.
Inicialmente, segundo dados do IBGE como fato, que a partir dos meados da década de 80, foi
introduzida na economia brasileira política econômica com medidas de liberalização comercial,
visando tornar mais competitiva ao comércio internacional. Os dados mostram que do começo dos
anos 2000 a 2014, o Brasil cresceu a uma taxa média anual de 3,3% e expandiu o valor das
exportações agregadas – em torno de 20%. O setor industrial, por sua vez, de 2000 a 2007, apresentou
uma expansão média das exportações em torno de 10%, ao passo que, de 2008 a 2014, permaneceu
praticamente estagnado, perdendo representatividade no produto agregado. Conforme pode ser
observado na Figura 1, que apesar de relativa estabilidade em 2008-2009, o período de 2007 a 2014
apresentou crescimento da produtividade, tanto das firmas exportadoras quanto das não exportadoras.
Por outro lado, o comportamento da intensidade dos fatores é distinto. Embora as firmas exportadoras
9

sejam mais capital intensivas, a sua trajetória é de queda, ao passo que para as firmas não exportadoras
é praticamente estável.
Figura 1: Produtividade do Trabalho (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑙) e Intensidade dos Fatores (𝑘𝑙): 2007-2014.

Notas: Dados da PIA e SECEX. Médias anuais da Produtividade do Trabalho (a) e da Intensidade dos Fatores (b) (em logaritmo), para todas as firmas
da Indústria de Transformação (CNAE 10-33), no período de 2007 a 2014 (216,175 observações).
Fonte: Elaborada pelos autores.

Seguindo os fatos estilizados, após os ajustes, salienta-se que o número de firmas-ano de
transformação observadas no período de 2007 a 2014 foram de 216,175. Destas, o número de firmas
exportadoras foram 55,003, não exportadoras (Never_export) foram 139,877e as firmas entrantes
(Start_export) para o mercado externo foram de 2,741. Desses números, destaca-se que das
observadas, apenas 25% são exportadoras19 e que a grande maioria das firmas da indústria de
transformação atua apenas no mercado doméstico, aproximadamente 65%.Ainda, considerando os
dados da PIA-Empresa e SECEX, para período de 2007 a 2014 as firmas exportam em média para
7.71 países e ao considerar todas as firmas, em torno de 4,21% exportam, uma participação relativa
bem menor, quando comparada com Chile 20%, México em torno de 40%, Colômbia cerca de 25%20,
China entre 16% e 24%21 e EUA 20%.22
A partir da Figura 2, são observados os resultados dos objetivos traçados nesse estudo.
Inicialmente, a figura a seguir apresenta a trajetória das novas firmas brasileiras entrantes no comércio
internacional, onde a representatividade das características das firmas exportadoras i no período t,
foram obtidas através da equação (9) e são apresentadas em logaritmo mostrando a trajetória das
vantagens comparativas pelo uso de suas intensidades fatoriais. Inicialmente, no Painel da esquerda
da Figura 2, através da intensidade dos fatores produtivos das firmas, mensurado pela relação
capital/trabalho, é possível aferir a possibilidade de aproveitamento das vantagens comparativas. Os
resultados mostram que as novas firmas exportadoras se apresentaram 3.7% menos intensivas em
capital no período de entrada, que em períodos anteriores à entrada, ou seja, em 𝑡 = −1, sinalizando
maior participação do trabalho em relação ao capital das novas firmas brasileiras entrantes no
comércio internacional e validando o argumento que após a entrada no mercado internacional as
firmas se mantém através de suas vantagens comparativas. Isso se evidencia nas firmas brasileiras
pelo fato de historicamente serem mais intensivas em trabalho que em capital, em particular as firmas
de baixa e média baixa tecnologia. Ainda, ressalta-se que com o passar do tempo há um aumento
tanto na produtividade, quanto nas intensidades fatoriais das firmas que permanecem no mercado
internacional. Assim, a permanência das firmas brasileiras exportadoras e que estão expostas ao
19

Dados da PIA-Empresa e SECEX, 2007-2014. Estatísticas para as firmas da Indústria de Transformação (Classificação
10-33 da CNAE).
20
Ver Marin e Voigtlander, (2018).
21
Ver Ma et al, (2014).
22
Ver Bernard et al, (2003).
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comércio externo, parece evidenciar uma relação positiva entre o aumento da produtividade e o
aproveitamento natural das vantagens comparativas.
Em adição, no Painel da direita da Figura 2 a variável 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙 é mensurada pela relação entre
trabalhadores ligados a produção e o número total de trabalhadores. Todas as estimativas incluem
efeitos de setor-ano, para capturar tendências específicas dos setores ao longo do tempo, efeitos fixos
de localização (Estados) e de firmas, bem como controla-se pelo tamanho das firmas. No eixo
horizontal, o tempo é normalizado, de modo que zero representa o período de entrada para o mercado
externo. No entanto, os resultados encontrados para variável skill foram não significativos, tanto no
período de entrada quanto nos períodos posteriores e vão ao encontro de evidências empíricas
apresentadas na literatura, sendo essa diferença não apenas economicamente importante, mas também
estatisticamente significativa.
Figura 2: Trajetórias das firmas entrantes.

Notas: Dados da PIA e SECEX para o período de 2007-2014. Trajetória para as principais variáveis de desempenho das firmas: 𝑡= 0 representa o
período de entrada (linha vertical pontilhada). Painel da esquerda: Intensidade dos Fatores (𝑘𝑙); e, Painel da direita: Relação entre trabalhadores ligados
a produção e o número total de trabalhadores (𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙). Resultados ao nível de firmas. Intervalo de confiança de 95%.

Para identificar os efeitos da entrada no mercado externo23, a Tabela 1 apresenta as principais
estimativas ao nível de firmas e que corresponde a equação 924. As regressões incorporadas na análise
incluem efeitos fixos para o setor-ano e Estados mostrando o impacto da entrada e permanência das
firmas nas atividades inseridas e nos indicadores de desempenho selecionados. As colunas ímpares
apresentam o tamanho e experiência das firmas (mensurados pelo número médio de trabalhadores e
pela idade das firmas), a capacidade de produção e o custo do trabalho é obtido, respectivamente,
pelo número de plantas em atividade, pela relação entre os salários e o valor da produção industrial.
Com o intuito de capturar informações que variam no tempo acerca da qualidade gerencial
das firmas, as colunas pares apresentam as características das contratações das firmas, ou seja, o
histórico dos trabalhadores das firmas). Para isso, no ano 𝑡 é verificado as características das
contratações da firma 𝑖, estratégia até então não utilizada na literatura25.
Inicialmente, observa-se que, através das colunas 1 e 2 da Tabela 1, os resultados mostram
que a entrada das firmas brasileiras no mercado internacional tem uma tendência negativa com o
tempo no uso mais intensivo setorial do capital. A diminuição da utilização do fator capital pelas
As firmas são classificadas como 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 e as firmas que, em nenhum momento no período da amostra, tornaram-se
exportadoras (𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟_𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡). Esse argumento está em acordocom a literatura (por exemplo, Van Biesebroeck (2005),
De Loecker (2007) e De Loecker e Warzynski (2012)), onde para a hipótese de learning by exportig ser verificada, os
ganhos de eficiência devem ser observados imediatamente após a entrada no mercado externo e devem ser contínuos.
Argumento similar é valido para a hipótese de core competence.
24
De acordo com De Loecker (2007), as estimativas pelo método de DiD aqui apresentadas removem os efeitos de choques
comuns e fornecem uma estimativa da variável de tratamento sobre a diferença nos indicadores de desempenho das firmas
entrantes e as que permanecem atuando apenas no mercado doméstico.
25
Essa dimensão é considerada por Cruz (2014) e Caliendo et al. (2015), como uma proxy para o esforço das firmas em
atuar no mercado externo e é composta pelas variáveis contrat_export e share_contrat_ex, que representam,
respectivamente, uma variável dummy se a firma 𝑖 contratou trabalhadores no período 𝑡 com experiência em firmas
exportadoras e a participação (%) dessas contratações no total de contratações, e pelas variáveis contrat_export_cg e
share_contrat_excg que representam, de maneira análoga às anteriores, as contratações para cargos de gerência.
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firmas brasileiras que ficam mais tempo expostas ao mercado externo, onde o uso mais intensivo do
fator trabalho e a competição no mercado externo ocorre pelo uso do fator trabalho e sugerindo que
a permanência dessas firmas no comércio externo pode estar relacionada com a hipótese da core
competence.
Isso permite inferir que a entrada das firmas no mercado externo é consistente com uma
diminuição na intensidade dos fatores, no caso o capital e sua permanência no mercado externo,
sugerem a redução da intensidade de capital o aumento do fator trabalho na produção, fator que o
Brasil é abundante e condizentes com os preceitos das vantagens comparativas. A magnitude de efeito
é evidenciada pelo coeficiente da mudança na intensidade de capital, que é pequena, cerca de 2.3%
no período de entrada e ao longo da permanência das firmas em atividade no mercado externo,
continua em declínio é elevado para cerca de 15% quatro anos após a entrada.
Outro fato, que comprova o uso mais intensivo do fator trabalho na produção total, é o
comportamento da variável skill nas colunas 3 e 4 (variável não está em logaritmo). Observa-se que
há a redução na relação de trabalhadores ligados a produção a partir da entrada das firmas no mercado
externo. No entanto, a magnitude do efeito da redução é relativamente pequena, cerca de 0.5% em 𝑡=
0, aproximando-se de 1.5% quatro anos após a entrada, sugerindo a alta dependência das firmas
brasileiras pelo fator trabalho na produção total.
Tabela 1: Mudanças na Intensidade dos Fatores e na relação de trabalhadores ligados a produção para
as novas firmas exportadoras.

Notas: Dados da PIA, RAIS e SECEX para o período de 2007-2014 (exceto o setor 12). Estimativas para a Equação 9. O grupo de controle inclui firmas
que em nenhum momento da amostra tornaram-se exportadoras (35,674 firmas). 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 é o ano de entrada da firma (2,739firmas); 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡_1𝑎𝑛𝑜 é o
primeiro ano após a entrada, e assim sucessivamente. Colunas 1 e 2: Intensidade dos Fatores (𝑘𝑙); e, Colunas 3 e 4: Relação entre trabalhadores ligados
a produção e o número total de trabalhadores (𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙). Controles 1: 𝑙𝑛(𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑚𝑒𝑑), 𝑢𝑙𝑚𝑎𝑖𝑠, 𝑙𝑛(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜_𝑡𝑟𝑎𝑏) e 𝑙𝑛(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒). Controles 2: 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡,
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡_𝑐𝑔, 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑥e 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑥𝑐𝑔. EF setor-ano: Efeitos Fixos de setor-ano; EF UF: Efeitos Fixos de Estados; EF
Firma: Efeitos Fixos de Firmas. Erros-padrão robustos entre parênteses. Nível de significância: *** 𝑝<0.01, ** 𝑝<0.05, * 𝑝<0.1.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Os resultados sobre o comportamento da intensidade dos fatores de produção para a economia
brasileira e corroboram com os resultados encontrados por Ma et al. (2014) para a China.
Comparativamente, na literatura internacional os resultados para a Itália de Serti e Tomasi (2008)
encontram um padrão estável após a entrada; Fabling e Sanderson(2013), mostram que para a Nova
Zelândia ocorre um aumento da intensidade de capital; e, para a China, Ma et al. (2014) observaram
que as novas firmas exportadoras apresentam um declínio médio na intensidade de capital após a
entrada, comparada às firmas não exportadoras.
4.2 A Heterogeneidades das Firmas Brasileiras
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O esforço para capturar essas heterogeneidades foca em diferentes aspectos, como o grau de
intensidade tecnológica setorial, a margem de produtos produzidos e escala de produção das firmas,
quanto as características das firmas em tamanho, produtividade e intensidade dos fatores. As
estimativas são para uma amostra balanceada de firmas não exportadoras no grupo de controle e de
firmas entrantes, pois sem estas estimativas as restrições apresentam resultados semelhantes. Para
isso, os resultados apresentados são do período de entrada (𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡) até 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡_4𝑎𝑛𝑜.
Nos Painéis de A a D da Tabela 2, observa-se a heterogeneidade das firmas nos setores de
baixa, média-baixa, média-alta e alta intensidade tecnológica. Os resultados mostram que, para a
intensidade de capital, o resultado mais robusto é verificado para as firmas entrantes dos setores de
baixa e média-baixa intensidade tecnológica, sugerindo mais uma vez o aproveitamento das
vantagens comparativas das firmas brasileiras no comércio externo ocorre nos setores em que o fator
trabalho é predominante. Enquanto a entrada das firmas dos setores de baixa intensidade gerou uma
redução da ordem de 11% na intensidade de capital, para as firmas de média-baixa intensidade, a
redução, quatro anos após a permanência na atividade, foi de aproximadamente 20%.
Tabela 2 -Mudanças na Produtividade e Intensidade dos Fatores - Intensidade Tecnológica.

Notas: Dados da PIA, RAIS e SECEX para o período de 2007-2014 (exceto o setor 12). Estimativas para a Equação 9. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 é o ano de entrada da
firma; 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡_1𝑎𝑛𝑜 é o primeiro ano após a entrada, e assim sucessivamente. Classificação da intensidade tecnológica segundo a OCDE. Painel A
(Baixa Intensidade Tecnológica): Setores (10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17 e 31) e Indústrias (181, 182, 321, 322, 323, 324 e 329). Painel B (Média-Baixa
Intensidade Tecnológica): Setores (19, 22, 23, 24, 25 e 33) e Indústrias (301 e 183). Painel C (Média-Alta Intensidade Tecnológica): Setores (20, 27,
28 e 29) e Indústrias (303, 305, 309 e 325). Painel D (Alta Intensidade Tecnológica): Setores (21 e 26) e Indústrias (304). Para definição das variáveis,
ver Tabela 3. Todas as especificações incluem efeitos fixos de setor-ano, UF e firma e os controles descritos na Tabela 3. Erros-padrão robustos entre
parênteses. Nível de significância: ***𝑝< 0.01, **𝑝< 0.05, *𝑝< 0.1.

Na literatura nacional, os resultados encontrados na Tabela 2 corroboram com trabalhos ver
Hidalgo e Da Mata (2009) e Ramos Filho e Hidalgo (2013) e se mostram consistentes com a estrutura
industrial da economia brasileira26, que se espelha na abundancia do trabalho, escassez de capital e
baixa intensidade de capital, formando um círculo vicioso, onde as empresas de alta tecnologia,
geralmente, são importadoras líquidas de insumos de alta tecnologia, o que pode justificar, em parte,
a ausência de efeitos para esses setores.
Desse modo, o aumento da capacidade de exportação, especialmente em setores de menor
intensidade tecnológica, pode ser consistente com as vantagens comparativas das firmas brasileiras
conduzindo a magnitude desses efeitos sobre a heterogeneidade das firmas com baixa intensidade
tecnológica, pois conforme ressaltam Greenaway e Kneller (2008), efeitos pós-entrada são menos
evidentes em indústrias internacionalizadas e expostas a altos níveis de intensidade tecnológica, cujas
firmas já enfrentam os desafios do alto nível de competição.

26

Para Maggioni, 2009, a heterogeneidade pode ser verificada através das características dos setores domésticos ou pelas
características dos países de destino. Du et al. (2012), sugerem a análise do gap tecnológico intersetorial pelo ranking de
nível tecnológico da OCDE, onde os setores são classificados em quatro categorias: baixa, média-baixa, média-alta e alta
intensidade tecnológica.
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Na Tabela 3, se observa heterogeneidade pelo número de produtos produzidos, com vistas à
diversificação da pauta produtiva. O Painel A apresenta as estimativas para as firmas que produzem
apenas um produto (single product) e o Painel B para as firmas com dois ou mais produtos (multi
products)27. Embora o comportamento da intensidade de capital das firmas entrantes, comparadas às
firmas não exportadoras do grupo de controle, sejam muito próximos em magnitude, o impacto é
mais acentuado nas firmas que produzem apenas um produto. Comportamento similar é verificado
para a variável skill. Já, nos Painéis C e D da Tabela 3, explora-se a heterogeneidade pelo número de
plantas industriais de cada firma. Os resultados mostram que a intensidade de capital das firmas
entrantes em relação ao grupo de controle, é mais intenso e significativo, para firmas com apenas uma
planta. Decorridos três períodos após a entrada, por exemplo, firmas com uma única são cerca de
11% menos capital intensivas, enquanto as firmas multi plants em torno de 6%. Em resumo, em
média, o efeito sobre a intensidade de capital é mais intenso para as firmas single plant, sugerindo
que para as plantas com um único produto, sua intensidade de trabalho se sobrepõe ao capital nas
firmas brasileiras.
Tabela 3 - Mudanças na Intensidade dos Fatores - Número de Produtos e Plantas

Notas: Dados da PIA, RAIS e SECEX para o período de 2007-2014 (exceto o setor 12). Estimativas para a Equação 9. A entrada da firma para o
mercado externo é definida na seção 1.3.2.2. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 é o ano de entrada da firma; 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡_1𝑎𝑛𝑜 é o primeiro ano após a entrada, e assim sucessivamente.
Com base nas informações da PIA-Produto, é identificado o número de produtos produzidos pelas firmas. Com base nas informações da variável
𝑢𝑙𝑚𝑎𝑖𝑠, identifica-se o número de plantas industriais de cada firma. Painel A: Firmas que produzem apenas um produto. Painel B: Firmas que produzem
dois produtos ou mais. Painel C: Firmas com uma planta. Painel D: Firmas com duas plantas ou mais. Indicadores de desempenho idênticos aos da
Tabela 1.6. Resultados ao nível de firmas. Todas as especificações incluem efeitos fixos de setor-ano, UF e firma e os controles descritos na Tabela 1.6.
Erros-padrão robustos entre parênteses. Nível de significância: *** 𝑝< 0.01, ** 𝑝< 0.05, * 𝑝< 0.1.
Elaborada pelos autores

Por fim, evidências da relação entre a intensidade de capital (𝑘𝑙) e a produtividade do
trabalho28 pode ser verificada na da Tabela 4. A análise está dividida nos quartis da produtividade do
trabalho, de modo que permite a comparação da trajetória da intensidade de capital dentre firmas com
níveis de produtividade semelhantes. A intensidade de capital é observada em todos os quartis, no
entanto, essa diferença na trajetória da intensidade de capital é maior à medida em que a nova firma
entrante é mais produtiva ex-ante, como demonstrado pelas colunas (3) e (4).

27

Esta definição é elaborada com base na PIA-Produto. As informações sobre os produtos são levantadas segundo uma
nomenclatura de produtos preestabelecida, a Lista de Produtos da Indústria (Prodlist-Indústria), com aproximadamente
3.500 denominações. A Prodlist-Indústria foi elaborada com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e
ordenada por classe CNAE. Visando a comparabilidade internacional da classificação, a lista de produtos é comparável
ao Sistema Harmonizado (SH -Codificação Internacional de Mercadorias) - IBGE. As firmas são classificadas como
single product se a ela está relacionado apenas um código de produto de oito dígitos da Prodlist-Indústria.
28
Neste caso, a produtividade do trabalho. Resultados para a 𝑡𝑓𝑝 são similares.
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Tabela 4: Mudanças na Intensidade dos Fatores - Relação Produtividade/Intensidade dos Fatores.

Notas: Dados da PIA, RAIS e SECEX para o período de 2007-2014 (exceto o setor 12). Estimativas para a Equação 1.
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 é o ano de entrada da firma; 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡_1𝑎𝑛𝑜 é o primeiro ano após a entrada, e assim sucessivamente. Com base nas
informações da variável 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑙, classifica-se as firmas entrantes pelos quartis da produtividade do trabalho. Todas as
especificações incluem efeitos fixos de setor-ano, UF e firma e os controles descritos na Tabela 3. Erros-padrão robustos
entre parênteses. Nível de significância: *** 𝑝< 0.01, ** 𝑝< 0.05, * 𝑝< 0.1.

Em resumo, no caso brasileiro, considerando as vantagens comparativas naturais do país (fator
abundante o trabalho), chega-se a um resultado interessante onde os resultados da Tabela 4 mostram,
para a produtividade e a intensidade dos fatores, que o efeito da entrada das firmas no comércio
internacional a intensidade do fator capital é maior nas firmas que produzem apenas um produto e
que pertencem aos setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica. Isso reflete no aumento
da produtividade, cuja magnitude é maior para firmas menores, em setores de baixa intensidade
tecnológica e com mais capital intensiva, mas apenas com uma planta industrial.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do final dos anos 1990, com base na teoria de firmas heterogêneas, uma substancial
literatura tem argumentado que a participação no mercado internacional leva a mudanças de
desempenho e a ganhos de eficiência ao nível de firmas. A liberalização comercial teve efeitos muito
importantes sobre a economia brasileira, sendo importante o conhecimento dos impactos que se
sucederam não apenas sobre o nível de produtividade, mas também sobre o aproveitamento de
vantagens comparativas do país, sobre a distribuição de renda, sobre o emprego, o nível de
concorrência, as contas do setor externo e em geral sobre o processo de crescimento econômico
brasileiro.
Dado que objetivo deste trabalho consiste em aprofundar a análise sobre a inserção das firmas
brasileiras no comércio internacional, analisando desta vez o aproveitamento ou não de vantagens
comparativas em nível de firmas brasileiras no comércio internacional. Nesse contexto, este estudo
contribui para a literatura empírica de firmas heterogêneas, comércio internacional, desempenho das
firmas e vantagens comparativas explorando microdados de firmas do setor industrial da economia
brasileira para o período de 2007 a 2014.
Os resultados mostram evidências que as vantagens comparativas para as firmas brasileiras
estão presentes na inserção no mercado externo. Apesar da constatação empírica de que ocorreu o
aumento de produtividade das firmas brasileiras que entraram e que após quatro períodos
permaneceram no mercado externo. Destaca-se, que esse aumento de produtividade de fato ocorre
pelos eventos do learning by exporting, mas lastreado na hipótese da core competence, fundamentada
na teoria das vantagens comparativas, sugerindo que aumento da competição pela entrada no mercado
externo, as firmas tendem a produzir e exportar mais produtos trabalho intensivos – no caso de países
trabalho-abundantes e de baixos salários, caso das firmas brasileiras.
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No caso do Brasil, o aproveitamento das vantagens comparativas é observado no desempenho
das firmas da indústria de transformação de baixa tecnologia, que se tornam menos intensivas em
capital e mais produtivas após a entrada para o mercado internacional. Ainda, os resultados
evidenciam que há uma relação negativa para o uso intensivo do fator capital, sugerindo o
aproveitamento das vantagens comparativas das firmas brasileiras entrantes no mercado internacional
e cujas indústrias de baixa tecnologia utilizam mais trabalho no processo produtivo, que setores de
alta tecnologia. Esses resultados, sugerem para o caso brasileiro, são obedecidos os preceitos de
Heckscher–Ohlin, em particular, a prevalência das vantagens comparativas com menor intensidade
de capital e mais trabalho para firmas exportadores de baixa e média intensidade tecnológica
Em resumo, a presença das vantagens comparativas das firmas brasileiras, são sugeridas na
redução na intensidade de capital, que ocorre em magnitude maior para as firmas entrantes em cerca
de 2.3% e o gap em favor dessas firmas aumenta com o tempo de permanência no mercado externo.
Finalmente, os resultados desse trabalho sugerem que os preceitos das vantagens comparativas
sob a abordagem da core competence, os efeitos das heterogeneidades das firmas brasileiras, sobre a
intensidade de capital é maior em firmas maiores, mais produtivas, mais capital intensivas e que
pertencem a setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica e que produzem apenas um
produto. Diante desse cenário, políticas industriais ou de incentivo às exportações que visam a
ampliação da base exportadora e a manutenção das firmas na atividade podem ter como foco firmas
menores e de setores com menor intensidade tecnológica, cujos resultados podem ser benéficos via o
aproveitamento de vantagens na dotação dos fatores das firmas.
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