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Resumo: Este artigo aborda como o aprendizado de países vizinhos sobre exportação afeta a decisão de 

entrada de novos exportadores no mercado. A principal contribuição é explorar a aprendizagem não 

apenas da exportação para diferentes países, mas a exportação de diferentes produtos para diferentes 

países, considerando todos os destinos de exportação de países selecionados da América do Sul, no 

período de 2000 a 2018. Utilizou-se um Modelo de Probabilidade Linear e um conjunto de efeitos fixos, 

com o intuito de controlar determinantes não observados sobre a dinâmica de exportação. Os resultados 

obtidos demonstram que a probabilidade de um país entrar em um mercado estrangeiro e sobreviver neste 

mercado aumenta dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos sobre esse mercado. E a 

probabilidade de um país entrar em um mercado estrangeiro diminui dado um sinal mais disperso emitido 

pelos vizinhos, ou seja, se a heterogeneidade das exportações dos vizinhos for grande, o país que pretende 

entrar no mercado entenderá o sinal como disperso e com isso, diminui a probabilidade da sua entrada no 

mercado. Os resultados destacam uma fonte de aprendizado importante no mercado de exportação, a 

informação disponível dos vizinhos, em que pode ser utilizada com o desígnio de diminuir a incerteza e a 

assimetria de informações em relação ao mercado externo. 
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Abstract: This article addresses how the learning of neighboring countries on exports affects the decision 

to enter new exporters in the market. The main contribution is to explore the learning not only of 

exporting to different countries, but of exporting different products to different countries, considering all 

the export destinations of selected countries in South America, in the period from 2000 to 2018. A Linear 

Probability Model and a set of fixed effects were used, in order to control unobserved determinants on 

export dynamics. The results obtained show that the probability of a country entering a foreign market 

and surviving in this market increases given a positive signal from neighboring countries about that 

market. And the probability of a country entering a foreign market decreases given a more dispersed 

signal from neighbors, that is, if the heterogeneity of exports from neighbors is large, the country that 

intends to enter the market will understand the signal as dispersed and with that, the probability of 

entering the market decreases. The results highlight an important source of learning in the export market, 

the information available from neighbors, in which it can be used with the aim of reducing uncertainty 

and asymmetry of information in relation to the foreign market. 
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1. Introdução 

 

Na maioria das decisões econômicas, enfrenta-se a incerteza. Isso é particularmente veraz no caso 

de uma empresa ingressar em um mercado externo, onde existe incerteza sobre a dimensão do mercado, 

os canais de distribuição, a adaptação do produto aos gostos locais, custos adicionais, entre outros 

(SEGURA-CAYUELA; VILARRUBIA, 2008). A literatura empírica recente que trata sobre a atividade 

exportadora originou insights importantes para o entendimento do comportamento das empresas nos 

mercados internacionais, como elencam Álvarez, Faruq e López (2008). No entanto, ainda há poucas 

evidências empíricas sobre o porquê as empresas exportam para determinados destinos e não para outros, 

quantos produtos exportam e como a diversificação da pauta exportadora evolui com o tempo. 

Bernard e Jensen (1999) trazem que essas questões são importantes, não apenas com o intuito de 

entender o papel do comércio na economia, mas também para formular políticas que buscam promover o 

crescimento por meio da exportação e, sendo assim, é necessário entender como as empresas tornam-se 

exportadoras. Algumas pesquisas recentes destacam que as taxas de entrada e saída nos mercados 

externos são muito superiores as do mercado interno
5
, como abordam Fernandes e Tang (2014). Outro 

ponto importante é que as firmas comumente deixam de exportar para um país logo após experimentar 

um período de poucas vendas de bens nesse país. Isso demonstra uma considerável incerteza frente aos 

novos exportadores.  

Na realidade, como destacam Hausmann e Rodrik (2003), as empresas geralmente desprendem 

esforços para conseguir informações de seus vizinhos antes de efetuarem investimentos de maior risco. 

Álvarez, Faruq e López (2008) analisaram se as empresas aprendem com sua própria experiência e/ou 

com a experiência de outros exportadores. Para isso utilizaram um conjunto de dados com informações 

em nível de produto e país de destino para empresas chilenas que participaram do mercado de exportação 

durante o período de 1991 a 2001. Os autores encontraram evidências da existência de aprendizagem com 

outros exportadores, em que a probabilidade de exportar um novo produto para um destino específico 

aumenta com: o número de empresas que antes exportavam o mesmo produto para o mesmo destino; o 

número de empresas que exportavam antes o mesmo produto para outro destino e o número de empresas 

que antes exportavam outros produtos para o mesmo destino. 

Cadot et al. (2013) investigaram os determinantes do sucesso da entrada no mercado de 

exportação, utilizando um conjunto de dados em nível de empresa-produto-destino de quatro países 

africanos: Malawi, Mali, Senegal e Tanzânia. Os resultados demonstraram que a probabilidade de sucesso 

aumenta com o número de firmas do mesmo país que exporta o mesmo produto para o mesmo destino, 

sugerindo a existência de externalidades entre firmas. No entanto, os autores destacam que se analisar 

pelo número de empresas de países não vizinhos (exemplo Tanzânia para o Senegal), o efeito desaparece 

completamente. Ou seja, o efeito positivo da externalidade para os novos participantes é condicionado à 

proximidade. 

Fernandes e Tang (2014) desenvolveram um modelo de aprendizagem social para verificar como 

as empresas aprendem com seus vizinhos sobre a demanda do mercado externo. No entanto, os autores 

destacam que apenas aumentar o número de vizinhos que exportam para determinado destino, pode não 

ser suficiente para encorajar novos exportadores a entrarem no mercado. A relação depende da força do 

sinal emitido, em que esse sinal pode ser observado através do aumento do valor das exportações para 

determinado mercado e/ou o crescimento médio do número de vizinhos que exportam para o mesmo 

mercado. Um aumento do número de vizinhos no mercado externo elevará a taxa de entrada de novos 

exportadores no mercado quando o sinal for positivo, ao passo que conterá a entrada quando o sinal for 

negativo. Os autores utilizaram dados em nível de firma para os exportadores chineses no período de 

2000 a 2006. Os resultados mostraram que, a empresa tem maior probabilidade de entrar em um novo 

mercado se receber um sinal positivo dos vizinhos sobre esse mercado, e cada vez mais, se houver mais 

vizinhos revelando o sinal. 

Nesse estudo, buscou-se dar um passo para preencher a lacuna sobre o entendimento da atividade 

exportadora, mais especificamente, a entrada de produtos em novos mercados. Levando em consideração 
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que o conhecimento e a informação podem espalhar-se dos exportadores existentes para os próximos 

exportadores, conforme destacam Hausmann e Rodrik (2003). Sendo assim, a aprendizagem sobre 

exportação é o canal principal. Nesse sentido, dada à discussão, o presente estudo teve como objetivo 

responder o seguinte questionamento: O aprendizado de países vizinhos sobre exportação afetou a decisão 

de entrada de novos exportadores no mercado externo? Sendo assim, analisou-se a entrada de novos 

exportadores sul-americanos no mercado externo aumentou, dado a presença de países vizinhos servindo 

esse mercado. Verificou-se a entrada de um novo exportador da América do Sul no mercado externo 

através de sinais positivos emitidos pelos países vizinhos é menor caso os sinais forem mais dispersos. 

Ademais, analisou se posterior à entrada desse novo exportador no mercado externo, a sua sobrevivência 

está relacionada com a força do sinal revelado pelos países vizinhos sobre esse mercado. 

No entanto, diferentemente de Fernandes e Tang (2014) que utilizaram dados de exportação em 

nível de firma na China, sendo cidade a unidade geográfica considerada para a análise de vizinhos, neste 

estudo, foram considerados como vizinhos os países da América do Sul, sendo eles: Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. A principal contribuição do estudo é 

explorar a aprendizagem não apenas da exportação para diferentes países, mas a exportação de diferentes 

produtos para diferentes países, considerando todos os destinos de exportação dos países mencionados 

acima, no período de 2000 a 2018. O objetivo é verificar se esses países vizinhos aprenderam um com o 

outro sobre a exportação para novos mercados. 

A escolha dos países da América do Sul justifica-se pelo fato de que além de possuírem fronteira 

comum, apresentam uma similaridade, como outros países em desenvolvimento, na pauta exportadora e 

importadora. Sendo exportadores de produtos com menor intensidade tecnológica e importadores de 

produtos com maior intensidade tecnológica. Portanto, ao tratar de países que possuem certas 

características em comum, o sinal emitido por um deles e a experiência no comércio podem auxiliar as 

demais nações a se inserirem e se manterem no mercado externo.   

A América do Sul bem como a maior parte dos países em desenvolvimento adotaram padrões 

políticos semelhantes, ou seja, substituição de importações seguida de liberalização do comércio, 

conforme elencam Ferreira e Rossi (2003). Com a substituição de importações, entre 1950 e 1980, e, a 

abertura produtiva e financeira nos anos 90, a América do Sul passou por uma realidade externa distinta 

nos anos 2000. Neste período, a forte elevação no preço das commodities, a alteração dos termos de troca 

e o aumento da demanda externa por bens primários destravaram as restrições de balanço de pagamentos 

que se avolumaram entre 1998 e 2003. A grande demanda chinesa foi um fator central deste novo cenário 

externo dos países sul–americanos, como destacam Medeiros e Cintra (2015). Os países da América do 

Sul aproveitaram as novas condições externas para elevar sua taxa de crescimento e expandir os 

mercados.  

O presente estudo relaciona-se com uma literatura mais ampla que explora a atividade exportadora 

em nível de empresa (BLUM; CLARO; HORSTMANN, 2013; ALBORNOZ et al., 2012; BERNARD; 

JENSEN; SCHOTT, 2005; EATON; KORTUM; KRAMARZ, 2004, 2011). No entanto, diferentemente 

deste estudo, esses artigos não abordam diretamente a entrada de produtos em novos mercados, e também 

esses artigos não incorporam o papel potencial da aprendizagem nos países da América do Sul. Em que 

utiliza-se a aprendizagem dos países vizinhos sobre exportação, com o intuito de diminuir a incerteza e a 

assimetria de informações em relação ao mercado externo. 

Sobre a importância da proximidade, Greenaway e Kneller (2008) estudaram o comportamento 

de empresas exportadoras de manufatura no Reino Unido. Para o período de 1988 e 2002, encontraram 

evidências de que os spillovers associados à aglomeração podem aumentar a probabilidade de entrada no 

mercado de exportação, e uma vez que a entrada ocorreu, pode haver benefícios adicionais de 

produtividade. A sobrevivência é impulsionada em parte pelo tamanho e pela produtividade total dos 

fatores e em parte pelas características do setor. Os autores concluem que a aglomeração regional e 

setorial tem um efeito positivo na entrada de novas empresas nos mercados de exportação. A 

repercussão de exportadores vizinhos pode afetar o desempenho das exportações de uma empresa, 

diminuindo o custo de obtenção de informações nos mercados de exportação.  
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Os resultados obtidos neste estudo corroboram com a literatura existente
6
, demonstrando que a 

probabilidade de um país entrar em um mercado estrangeiro aumenta dado um sinal positivo emitido 

pelos países vizinhos. Além disso, evidencia que a probabilidade de um país sobreviver em um mercado 

estrangeiro também aumenta dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos. E comprova que a 

probabilidade de um país entrar em um mercado estrangeiro diminui dado um sinal mais disperso emitido 

pelos vizinhos, ou seja, se a heterogeneidade das exportações dos vizinhos for grande, o país que pretende 

entrar no mercado entenderá o sinal como disperso (menor aprendizagem), e com isso, diminui a 

probabilidade da sua entrada no mercado. 

O presente capítulo está estruturado em mais quatro seções, além da introdução. A segunda seção 

apresenta o referencial teórico que oferece a base para as análises. A terceira parte explica a metodologia 

utilizada, enquanto a quarta seção expõe os resultados obtidos e as discussões do estudo. E, por fim, a 

quinta seção mostra as principais conclusões. 

 

2. Referencial Teórico 

 

O presente estudo segue o modelo teórico descrito por Fernandes e Tang (2014) que é de natureza 

estática e concentra-se em uma estrutura de dois períodos ao considerar o desempenho de entrada e 

sobrevivência de novos exportadores. Embora os autores desenvolvam o modelo para empresas, o mesmo 

pode ser utilizado para a análise em nível de produto e país. Já que os países são compostos por empresas 

que fabricam os produtos, que é o caso do presente estudo. Um país que fabrica determinado produto 

pode aprender com o seu vizinho que fabrica o mesmo produto a exportar, sendo iniciar a exportação ou 

exportar para diferentes destinos. Dado a proximidade geográfica existe um efeito de transbordamento de 

informações, ou seja, o conhecimento gerado dentro do país na fabricação de um produto pode ser 

transmitido para outros países vizinhos, favorecendo para um melhor desempenho daquela região 

(MOLINA-MORALES, 2001). 

 Antes de iniciar a exportação, a empresa sustenta uma crença anterior sobre a demanda daquele 

país. Posteriormente, ao verificar o desempenho das exportações de seus vizinhos no mesmo destino, a 

empresa atualiza a sua expectativa sobre a demanda daquele país e a precisão da sua expectativa. Nesse 

sentido, com o intuito de verificar se os países vizinhos aprendem uns com os outros sobre a demanda do 

mercado externo, o modelo como em Melitz (2003), exibe produtividade heterogênea da firma e 

preferências com elasticidade substituição constante. Anterior à entrada em um novo mercado, uma 

empresa retira a produtividade ρ da função de distribuição acumulada 𝐹(ρ). Considere a empresa com 

produtividade ρ que exporta determinado produto para o mercado 𝑚.   

O lucro operacional bruto é determinado por 𝐿(𝐷𝑖𝑚, ρ) = 𝐷𝑖𝑚ρ𝛾−1, onde 𝛾 > 1 sendo a 

elasticidade de substituição entre as variedades disponíveis em todos os mercados. Embora a empresa 

conheça sua produtividade, ela é incerta sobre seu lucro, devido à demanda aleatória do mercado. Sendo 

assim, a demanda da empresa 𝑖, 𝐷𝑖𝑚, pode ser decomposta da seguinte forma:  

 

𝑙𝑛(𝐷𝑖𝑚) = 𝑐 + 𝑏𝑚 + 𝑎𝑖𝑚                   (1) 

𝑐 é uma constante, em que 𝑐 = 𝑙𝑛 [(
1

𝛾
)

𝛾

(
𝛾−1

𝛾𝑤
)

𝛾−1

], sendo 𝑤 o custo do insumo (ex: salário); 𝑏𝑚 =

ln (𝑃𝑚
𝛾

𝑌𝑚), em que 𝑃𝑚 é o índice de preços ideal do mercado 𝑚 e 𝑌𝑚 é o gasto total no mercado 𝑚, 

considerado um componente específico de mercado, que é comum a todas as empresas; 𝑎𝑖𝑚 = 𝑙𝑛(𝐴𝑖𝑚) é 

o atrativo do produto, da firma 𝑖 no mercado 𝑚, que é observado posterior ao primeiro ano de exportação 

da empresa. Por simplificação, assume-se que os três componentes de 𝑙𝑛(𝐷𝑖𝑚) não variam no tempo.  

 Uma empresa enfrenta incerteza sobre 𝑏𝑚 e 𝑎𝑖𝑚, anterior à venda nesse mercado. No entanto, após 

vender, a empresa 𝑖 aprende tanto com 𝑏𝑚 como com 𝑎𝑖𝑚 e não há mais nada a aprender. Mas, sem 

possuir qualquer experiência em atender o mercado 𝑚, a empresa 𝑖 não sabe 𝑏𝑚, porém tem uma crença 

prévia de que 𝑏𝑚 tem distribuição normal com média 𝑏𝑚
̅̅ ̅̅  e variância 𝑣𝑏𝑚: 𝑏𝑚~𝑁(𝑏𝑚

̅̅ ̅̅ , 𝑣𝑏𝑚). A suposição 

que 𝑏𝑚 não varia no tempo demonstra que, uma vez que aprende-se na entrada, não existe mais incerteza 
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sobre 𝑏𝑚. Duas empresas com a mesma produtividade podem ter diferentes lucros de exportação obtidos 

no mercado 𝑚, devido ao atrativo distinto dos produtos, 𝑎𝑖𝑚 (sendo anteriormente desconhecido pela 

empresa), possuindo distribuição normal com média zero e variância 𝑣𝑎𝑚: 𝑎𝑖𝑚~𝑁(0, 𝑣𝑎𝑚). 

 Tanto 𝑣𝑏𝑚 como 𝑣𝑎𝑚 podem variar entre mercados, 𝑚. Um valor maior de 𝑣𝑏𝑚 pode ser 

entendido como a empresa possuindo um menor conhecimento prévio do mercado 𝑚, e um maior 𝑣𝑎𝑚 

pode acontecer em decorrência de um desempenho de exportação mais heterogêneo dos vizinhos, que 

exportam para 𝑚. Assume-se que tanto a produtividade da firma ρ e o atrativo do produto no mercado de 

destino, 𝑎𝑖𝑚, são independentemente distribuídos
7
. Sem qualquer informação de 𝑚, tanto pela sua 

experiência de exportação ou de outros, a empresa 𝑖 espera alcançar um lucro operacional de exportações 

para 𝑚. 

 Suponha que a empresa 𝑖 esteja rodeada por 𝑛𝑚,𝑡−1 vizinhos, que entraram no período 𝑡 − 1 ou 

anteriormente e exportaram para 𝑚 no período 𝑡 − 1. São necessárias duas suposições, primeiramente, 

assume-se que a empresa visualiza a receita média de exportação dos vizinhos para 𝑚 em 𝑡 − 1, �̅�𝑚,𝑡−1, e 

assume-se que a empresa conhece a média condicional que varia no tempo da produtividade dos vizinhos, 

ρ̂𝑡−1= E(ρ|ρ𝛾−1 > ρ̃𝑡−1), onde ρ̃𝑡−1 é o limite da produtividade para a entrada de exportação em 𝑡 − 1.  

 Com base em ρ̃𝑡−1 o conhecimento sobre a distribuição de ρ, o número de vizinhos (𝑛𝑚,𝑡−1) e a 

receita média de exportação observada �̅�𝑚,𝑡−1, a empresa deduz o nível de demanda de 𝑚 sendo: 

 

 �̅�𝑚,𝑡−1
𝑣𝑖𝑧 =

(�̅�𝑚,𝑡−1/𝑛𝑚,𝑡−1)

ρ̂𝑡−1
𝛾−1                    (2) 

 

 Com base em �̅�𝑚,𝑡−1
𝑣𝑖𝑧  que é inferido dos vizinhos, 𝑛𝑚,𝑡−1, a empresa atualiza sua crença anterior

8
.  

Sendo assim, ao atualizar a crença anterior, a empresa exportadora (entrante) colocará um peso maior nos 

sinais de seus vizinhos sobre a demanda no mercado 𝑚 e um peso menor em sua própria crença anterior, 

se houver mais vizinhos revelando o sinal (mais vizinhos exportando para o mesmo destino). Por outro 

lado, quando o sinal dos vizinhos é menos preciso (maior 𝑣𝑎𝑚) devido a exportações mais heterogêneas 

para o mercado 𝑚, tudo ou mais constante, a empresa colocará um peso menor no sinal. Da mesma 

forma, a empresa atribuirá um peso maior ao sinal se tiver menos informações do mercado 𝑚 ex-ante, 

capturado por um maior 𝑣𝑏𝑚. 

Analisa-se primeiramente, como o aprendizado dos vizinhos sobre exportação afeta a decisão de 

entrada de novos exportadores. Em que, essa entrada não irá depender apenas de quantos vizinhos já estão 

exportando para o mercado 𝑚, mas saber também se o nível de demanda do mercado externo, deduzido 

da receita de exportação média dos vizinhos, extrapola a crença anterior da empresa (país). A empresa 

(país) iniciará a exportação depois de receber um sinal que reduz o limiar de entrada.  

O aumento no número de vizinhos servindo o mesmo mercado irá resultar em uma queda no 

limiar de entrada, dado um sinal positivo. A lógica é que quando existem mais vizinhos revelando o sinal, 

o sinal possui maior precisão, induzindo assim um novo exportador a inserir um peso maior nesse sinal do 

que em sua própria crença anterior. Esse é o principal resultado teórico, onde resume-se na seguinte 

proposição: A probabilidade de uma empresa (país) entrar em um novo mercado estrangeiro está 

aumentando com a força do sinal sobre a demanda daquele mercado, inferida pelo desempenho das 

exportações dos vizinhos, e ainda mais se o sinal for revelado por mais vizinhos. 

O aumento do número de vizinhos exportando para o mesmo mercado pode levar a efeitos opostos 

na entrada de novas empresas (países), dependendo do sinal inferido. Um sinal com maior dispersão 

(maior 𝑣𝑎𝑚), devido a exportações mais heterogêneas para o mercado 𝑚, está relacionado a uma menor 

entrada. Por outro lado, uma crença anterior com menos precisão (maior 𝑣𝑏𝑚) está relacionada a uma 

resposta maior a entrada no mercado, já que a empresa (país) colocará um peso maior no sinal dos 

vizinhos e um peso menor na sua própria crença. As relações acima são resumidas pela seguinte 

                                                           
7
 Similar a Bernard, Redding e Schott (2010).  
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proposição: A entrada de um novo exportador no mercado externo através de sinais emitidos pelos países 

vizinhos é menor caso os sinais forem mais dispersos, tudo ou mais constante.  

 Esse modelo de aprendizagem também contém previsões sobre a sobrevivência dos exportadores 

em um novo mercado. Considerando uma empresa (país) com produtividade ρ, a probabilidade de 

sobreviver no mercado em 𝑡 + 1, posterior ao primeiro ano de exportação em 𝑡, irá depender do atrativo 

do seu produto, 𝑎𝑖𝑚. Se o lucro operacional atual 𝐿(𝐷𝑖𝑚, ρ) é maior que o custo fixo por período para 

exportar, a empresa (país) irá continuar no segundo ano (𝑡 + 1). Os efeitos de aprendizagem sobre a 

sobrevivência de novos exportadores estão resumidos na seguinte proposição: A probabilidade de 

sobrevivência dos exportadores em um novo mercado está positivamente correlacionada com a força do 

sinal revelado pelos vizinhos sobre a demanda do mercado, mas é independente do número de vizinhos. 

  

3. Metodologia 

 

 3.1 Estratégia Empírica 

 

Nesta subseção apresenta-se a estratégia empírica do estudo, com base nos autores Fernandes e 

Tang (2014). Um novo exportador conhece sua produtividade antes de entrar no mercado externo, no 

entanto, não possuí certeza da demanda do mercado externo e do atrativo do seu produto nesse mercado. 

O exportador possui uma crença prévia desse mercado externo, e atualiza essa crença baseada em sinais 

como, o número de países vizinhos que atualmente exportam para esse mesmo destino e o 

comportamento das exportações desses vizinhos nesse mercado.  

Para analisar se a entrada de novos exportadores sul-americanos no mercado externo aumenta 

dado a presença de países vizinhos servindo este mercado. Ou seja, verificar se a probabilidade de um 

produto entrar em um novo mercado estrangeiro aumenta dado o sinal emitido pelos vizinhos sobre a 

demanda desse mercado, estimou-se a equação (3) a seguir. Utilizou-se um Modelo de Probabilidade 

Linear (MPL), semelhante a Fernandes e Tang (2014), Cadot et al. (2013), Albornoz et al. (2012), 

Álvarez, Faruq e López (2008), Bernard e Jensen (2004) dentre outros.  

No entanto, a crítica existente em relação ao MPL é no sentido que a relação explorada pode ser 

não-linear. Porém, tem sido demonstrado que os efeitos marginais médios tanto das estimativas através do 

MPL como do Probit são muito próximos, como pode ser visto em Angrist e Pischke (2008) e 

Wooldridge (2002). Como robustez, estimou-se a mesma equação, utilizando um modelo Probit. Além 

disso, como a variável explicativa de interesse está em um nível mais alto de agregação (país exportador, 

país importador e ano) do que a variável dependente (produto, país exportador, país importador e ano), 

agrupou-se os erros-padrão em nível de país exportador/país importador. Sendo assim, estimou-se: 

 

Pr(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1
𝑡[∆ ln(𝑋𝑐𝑚,𝑡)] + 𝜏𝑐𝑚 + 𝜃𝑐𝑡 + Ф𝑚𝑡 + 𝛾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑐𝑚𝑡             (3) 

 

as variáveis são definidas como: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡 = {
1 𝑠𝑒 𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡−1 = 0,   𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡 > 0

0 𝑠𝑒 𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡−1 = 0,   𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡 = 0
               (4) 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡 = 1 se o país 𝑐 não estava exportando o produto 𝑖 para o país 𝑚 em 𝑡 − 1, mas começou a 

exportar em 𝑡, e 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡 = 0 se o país 𝑐 não estava exportando o produto 𝑖 para o país 𝑚 em 𝑡 − 1 e 

continuou sem exportar em 𝑡. Os produtos são classificados de acordo com o Sistema Harmonizado (SH), 

ao nível de 6 dígitos. A amostra inclui novos exportadores e exportadores existentes que entraram em 

pelo menos um novo mercado no ano 𝑡. Para poder analisar a probabilidade de entrada, define-se 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡 = 0 para todos os países de destino potenciais que não foram atendidos pelo país 𝑐 através 

da exportação do produto 𝑖 antes do ano 𝑡. Os destinos potenciais considerados são todos aqueles países 

que foram atendidos por pelos menos um vizinho.  
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 Para capturar o sinal inferido pelos vizinhos, ou seja, a demanda do mercado externo, descrito no 

modelo teórico, utiliza-se a taxa média de crescimento das exportações do país 𝑐 do produto 𝑖 para o país 

𝑚 em 𝑡 − 1 e em 𝑡 como proxy para o sinal. Define-se o crescimento médio das exportações dos vizinhos 

como: 

 

∆ ln(𝑋𝑐𝑚,𝑡) =
1

𝑛𝑐𝑚,𝑡−1
∑ [ln (𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡𝑖∈𝑁𝑐𝑚,𝑡−1

) − ln (𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡−1)]            (5) 

 

em que, 𝑁𝑐𝑚,𝑡−1 é o conjunto de produtos 𝑖 que foram exportados pelo país 𝑐 para o país 𝑚 em 𝑡 e 𝑡 − 1 e 

𝑛𝑐𝑚,𝑡−1 é o número de vizinhos do país 𝑐 que exportam continuamente para o país 𝑚 em 𝑡 e 𝑡 − 1. 

Para garantir que seja extraído o sinal emitido pelos vizinhos, insere-se um conjunto de efeitos 

fixos na regressão, com o intuito de absorver tendências específicas do país de origem das exportações e 

país de destino, em que: 𝜏𝑐𝑚 é o efeito fixo de país exportador e país importador, com o intuito de 

controlar determinantes não observados da dinâmica de exportação de novos exportadores; 𝜃𝑐𝑡 é o efeito 

fixo país exportador/ano, para controlar quaisquer choques de oferta, como políticas governamentais que 

afetam os exportadores de um país; Ф𝑚𝑡 é o efeito fixo país importador/ano para controlar choques de 

demanda, por exemplo, taxa de câmbio, atratividade do mercado; 𝛾𝑖𝑡 é o efeito fixo produto/ano que 

controla mais severamente os choques de oferta e 𝜀𝑖𝑐𝑚𝑡 é o termo de erro.  

Como o desempenho das exportações dos vizinhos pode ser afetado pelo atrativo do seu produto 

naquele mercado, os sinais sobre a demanda desse mercado possuem ruídos, ou seja, a informação 

completa sobre a demanda do mercado não está sendo revelada. No entanto, quando existem mais 

vizinhos revelando informações sobre determinado mercado, o sinal emitido aproxima-se da verdadeira 

demanda daquele mercado. Sendo assim, com o desígnio verificar se a entrada de um novo exportador no 

mercado, mais especificamente a entrada de um novo produto no mercado, através de sinais emitidos 

pelos países vizinhos é menor caso os sinais forem mais dispersos, estimou-se: 

 

Pr(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1
𝑡ln[𝐻𝑆] + 𝜏𝑐𝑚 + 𝜃𝑐𝑡 + Ф𝑚𝑡 + 𝛾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑐𝑚𝑡                      (6) 

 

Para confirmar que é o aprendizado ao invés de outros canais através dos quais externalidades dos 

vizinhos são identificadas, analisou-se a relação entre a entrada no mercado de exportação e a 

heterogeneidade do sinal, onde foi captado pela variável 𝐻𝑆. Estimou-se a equação (6), em que 𝐻𝑆 é uma 

proxy para capturar heterogeneidade do sinal de mercado, sendo obtida através do log do desvio padrão 

do crescimento das exportações dos vizinhos para o mercado 𝑚 no ano 𝑡. Se a heterogeneidade das 

exportações dos vizinhos for grande, o país que pretende entrar no mercado entenderá o sinal como 

disperso (maior ruído). Sendo assim, espera-se que o sinal de 𝛽1 seja negativo. 

E para examinar se posterior à entrada desse novo exportador no mercado externo, a sua 

sobrevivência está relacionada com a força do sinal revelado pelos países vizinhos sobre a demanda do 

mercado externo, estimou-se a equação (3), modificando apenas a variável dependente para: 

 

Pr(𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1
𝑡[∆ ln(𝑋𝑐𝑚,𝑡)] + 𝜏𝑐𝑚 + 𝜃𝑐𝑡 + Ф𝑚𝑡 + 𝛾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑐𝑚𝑡           (7) 

 

em que: 

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡 = {
1 𝑠𝑒 𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡−1 = 0,   𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡 > 0,   𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡+1 > 0

0 𝑠𝑒 𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡−1 = 0,   𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡 = 0,   𝑋𝑖𝑐𝑚,𝑡+1 = 0
           (8) 

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡 = 1 se o país 𝑐 não estava exportando o produto 𝑖 para o país 𝑚 em 𝑡 − 1, mas 

começou a exportar em 𝑡 e continuou a exportar em 𝑡 + 1 e  𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑐𝑚,𝑡 = 0 se o país 𝑐 não 

estava exportando o produto 𝑖 para o país 𝑚 em 𝑡 − 1 e continuou sem exportar em 𝑡 e 𝑡 + 1. Sendo 

assim, espera-se que as evidências sobre o sucesso das exportações, definidas como a sobrevivência além 
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do primeiro ano após a entrada, sejam positivas, dado o sinal emitido pelos países vizinhos sobre o 

mercado 𝑚. 

 

3.2 Fonte de dados 

 

Para construir as duas variáveis dependentes (entrada de novos exportadores no mercado e 

sobrevivência) bem como a variável explicativa para capturar o sinal inferido pelos vizinhos, ou seja, a 

taxa média de crescimento das exportações dos vizinhos, foi utilizada a base de dados de exportação do 

WITS (World Integrated Trade Solution). Os dados considerados estão em nível de produto, a seis dígitos 

do SH, para o período de 2000 a 2018. Como os dados sofrem alterações de código de produto no período 

considerado, foi feito a correspondência entre as bases de dados, através das tabelas disponíveis no Trade 

Statistics Branch of the United Nations Statistics Division, em que os dados finais se encontram ao nível 

de 6 dígitos, para classificação de 2017 do Sistema Harmonizado.  

A amostra geral considerada para essa análise consiste em 3.134.658 observações em nível de 

produto- país exportador/importador- ano, para o período de 2000 a 2018. Foram considerados nove 

países vizinhos da América do Sul, sendo eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Paraguai, Peru e Uruguai (em que chama-se países exportadores) e considerou-se 238 (duzentos e trinta e 

oito) países de destino (onde nomeia-se países importadores), em que foram analisados todos os destinos 

de exportação dos países considerados na análise. Ademais, avaliou-se ao nível de 6 dígitos do SH, a 

transação de 2.074 (dois mil e setenta e quatro) produtos. 

 

4. Resultados e discussões 

 

4.1 O Efeito do Transbordamento de Informações entre os Países Vizinhos da América do Sul 

 

Desde o início dos anos 2000, conforme dados disponíveis no Banco Mundial (2020), houve um 

significativo aumento das exportações nos países da América do Sul. Quando analisa-se todos os países 

da amostra conjuntamente, no período de 2000 a 2018, destaca-se que os mesmos apresentam uma taxa 

de crescimento das exportações de 278,78% e uma taxa média anual de crescimento das exportações de 

8,69%. Pode-se destacar que o padrão de comércio desses países contempla uma pauta de exportação 

baseada em produtos de menor intensidade tecnológica, sendo eles, produtos primários e extração. 

Elucida-se que ao considerar países que possuem características similares o sinal emitido por um deles e a 

experiência no comércio podem auxiliar os demais países vizinhos a entrarem no mercado externo. Nesse 

sentido, a Tabela 1 apresenta o resultado principal do estudo, conforme a equação (3) descrita na 

metodologia. No qual o objetivo foi verificar se a probabilidade de um produto entrar em um mercado 

estrangeiro aumenta dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos sobre a demanda desse 

mercado.  

Como pode ser observado na Tabela 1, todas as especificações consideradas apresentam o sinal 

esperado, ou seja, positivo. Demonstrando que a probabilidade de um país entrar em um mercado 

estrangeiro aumenta dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos, ou seja, está aumentando no 

desempenho médio das exportações dos países vizinhos servindo o mesmo mercado estrangeiro. Na 

primeira coluna (1) considerou-se apenas a variável explicativa de interesse e a dependente, sem nenhum 

efeito fixo, sendo assim, pode-se observar a consistência da variável explicativa. Onde mostra que a 

probabilidade de um país vizinho da América do Sul entrar no mercado estrangeiro aumenta em 0.118 

pontos percentuais, dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos. 
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Tabela 1 – Estimativa do Sinal inferido pelos vizinhos sobre a Probabilidade de Entrada em um Mercado Estrangeiro 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Todos os coeficientes já são multiplicados por 100 para melhor 

visualização. Erros-padrão robustos e clusterizados em nível cm, ou seja, país exportador/importador, estão entre parênteses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPL 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Variável dependente: Entrada 

  

Sinal_vizinhos 0.118** 0.0614* 0.0588** 0.146*** 0.123** 0.0531 0.0630** 0.0813*** 

 

(0.000541) (0.000350) (0.000291) (0.000291) (0.000568) (0.000364) (0.000288) (0.000244) 

         

Observações 2.320.547 2.320.547 2.320.528 2.318.540 2.320.536 2.320.536 2.320.519 2.318.529 

R² 0.0003 0.028 0.040 0.181 0.005 0.031 0.042 0.186 

   

Efeitos fixos país exportador / ano - Sim - - - Sim - - 

Efeitos fixos país importador / ano - - Sim - - - Sim - 

Efeitos fixos produto / ano - - - Sim - - - Sim 

Efeitos fixos país importador / país 

exportador 
- - - - Sim Sim Sim Sim 
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Na coluna (2) foi inserido o efeito fixo país exportador/ano, com o intuito de 

controlar quaisquer choques de oferta que podem afetar a estimativa. Nesse sentido, 

pode-se verificar que o resultado encontrado foi positivo e significativo. Indicando que 

a probabilidade de um país vizinho sul-americano entrar no mercado estrangeiro 

aumenta em 0.061 pontos percentuais, dado um sinal positivo emitido pelos países 

vizinhos. Na coluna (3), insere-se o efeito fixo de país importador/ano, objetivando 

controlar quaisquer choques de demanda. Obtém-se que a probabilidade de um país 

vizinho da América do Sul entrar no mercado externo aumenta em 0.058 pontos 

percentuais, dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos. 

Posteriormente, na coluna (4) considera-se o efeito fixo produto/ano que 

controla mais severamente os choques de oferta. Onde o coeficiente mantém-se positivo 

e significativo ao nível de 1%. Mostrando-nos que a probabilidade de um país vizinho 

sul-americano entrar no mercado estrangeiro aumenta em 0.146 pontos percentuais, 

dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos. Para a coluna (5) considerou-se na 

estimativa o efeito fixo de país exportador/país importador, para controlar determinantes 

não observados da dinâmica de exportação de novos exportadores. Em que obteve-se 

um coeficiente positivo e significativo ao nível de 5%. 

Nas colunas (6), (7) e (8) manteve-se o efeito fixo de país exportador/país 

importador e foram-se incluindo os outros efeitos fixos. De acordo Fernandes e Tang 

(2014) e Cadot et al. (2013), esses efeitos capturam a dinâmica de exportação de novos 

exportadores e o desempenho das exportações dos vizinhos. Os resultados encontrados 

foram positivos e apenas a coluna (6) não apresentou significância estatística, as colunas 

(7) e (8) foram significativas ao nível de 5% e 1% respectivamente. A coluna (8), dado 

os efeitos fixos considerados absorve ainda mais os choques de oferta dos exportadores 

e quaisquer fatores que variam no tempo que afetam a entrada de um novo exportador 

no mercado. Obtém-se que a probabilidade de um país vizinho da América do Sul entrar 

no mercado estrangeiro aumenta em 0.081 pontos percentuais, dado um sinal positivo 

emitido pelos vizinhos. 

 No que se refere à robustez dos resultados, além de todas as diferentes 

especificações consideradas na análise, ou seja, os diferentes efeitos fixos incluídos, 

para garantir que se esteja captando o sinal emitido pelos vizinhos para a decisão de 

entrada de um novo exportador no mercado estrangeiro, estimou-se também a equação 

(3) por um Modelo Probit. Com o intuito de verificar se os resultados encontrados 

anteriormente através do MPL mantêm-se quando utiliza-se um modelo diferente. Os 

resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 2. 

Como mencionado anteriormente espera-se que os efeitos marginais médios 

tanto das estimativas através do MPL como do probit sejam muito próximos. E foi o 

que pode-se verificar nos resultados obtidos. Os efeitos marginais encontrados no probit 

são muito semelhantes aos obtidos pelo MPL (Tabela 1 discutida anteriormente). Em 

que todas as estimativas apresentam o sinal esperado, sendo ele positivo e significância 

estatística (apenas a coluna (5) não apresenta significância estatística, como encontrado 

na estimação por MPL). 
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Tabela 2 – Estimativa do Sinal inferido pelos vizinhos sobre a Probabilidade de Entrada em um Mercado Estrangeiro através de um Probit 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Todos os coeficientes já são multiplicados por 100 para melhor 

visualização. Erros-padrão robustos e clusterizados em nível cm, ou seja, país exportador/importador, estão entre parênteses. 

Um ponto importante a ser destacado é que quando são incluídos os efeitos fixos produto/ano e simultaneamente os efeitos fixos produto/ano e país importador/país 

exportador nesse modelo probit, necessita-se de uma capacidade computacional muito grande para que os modelos sejam rodados. Sendo assim, os resultados dessas duas 

especificações não conseguiu-se obter. 

  

 

  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Variável dependente: Entrada 

       

Sinal_vizinhos 0.696** 0.317* 0.294** 0.742** 0.277 0.386*** 

 

(0.00322) (0.00177) (0.00141) (0.00354) (0.00192) (0.00141) 

       

Efeito Marginal 0.1045** 0.0456* 0.0417** 0.1107** 0.0396 0.0545*** 

       

Observações 2.320.547 2.312.822 2.312.661 2.319.734 2.312.016 2.312.363 

  

Efeitos fixos país exportador / ano - Sim - - Sim - 

Efeitos fixos país importador / ano - - Sim - - Sim 

Efeitos fixos produto / ano - - - - - - 

Efeitos fixos país importador / país exportador - - - Sim Sim Sim 
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As diferentes especificações nos demonstram que a probabilidade de um país 

vizinho da América do Sul entrar em um mercado estrangeiro aumenta dado um sinal 

positivo emitido pelos países vizinhos. Sendo assim, destaca-se a robustez dos 

resultados encontrados nesse estudo, em que demonstram uma importante fonte de 

aprendizado no mercado de exportação, que considera não apenas a experiência do 

próprio país, mas também a informação disponível dos vizinhos sobre como exportar 

para determinado mercado. Como destacam Iacovone e Javorcik (2010) os passos de 

um produtor que introduz uma descoberta de exportação são rapidamente seguidos por 

outros exportadores. 

Destacando-se que os países analisados possuem um padrão similar de comércio, 

sendo exportadores de produtos com menor intensidade tecnológica e importadores de 

produtos com maior intensidade tecnológica. Ademais, esses países, possuem acordos 

de comércio em comum, como é o caso da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, que 

pertencem ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), em que possuem acordo com o 

México, bem como com o Egito, Israel e Índia. Em observância a Bolívia, Colômbia, 

Equador e Peru, os mesmos são pertencentes à Comunidade Andina (CAN), dando 

destaque ao Peru, que além de pertencer a CAN, possuí inúmeros acordos bilaterais 

tanto com países em desenvolvimento como países desenvolvidos, como Japão, China, 

Estados Unidos e México. Em observância ao Chile, dentre os países considerados na 

análise, é o que possui maior número de acordos bilaterais, onde pode-se destacar 

acordo de comércio com os Estados Unidos, China, Japão, Indonésia, México, Tailândia 

e Vietnã. 

Na Tabela 3, estimou-se a relação entre o sinal emitido pelos vizinhos e a 

probabilidade de entrada em mercado estrangeiro, considerando diferentes percentis de 

densidade de vizinhos. Para este fim, utiliza-se densidade de vizinhos que é igual ao 

número de vizinhos do país 𝑐 que exportam continuamente para o país 𝑚 dividido pela 

área do país 𝑐. Como os países variam em tamanho leva-se em consideração os atritos 

geográficos que afetam a probabilidade de encontrar um vizinho e, assim, aprender com 

ele, conforme Fernandes e Tang (2014). 

Especificamente, foram divididos os países em percentis conforme a 

classificação na densidade dos exportadores vizinhos. Como na Tabela 1 descrita 

anteriormente, considerou-se diferentes especificações para a análise. De um modo 

geral, a Tabela 3 demonstra que independente do país pertencer ao percentil maior ou 

menor da densidade dos exportadores vizinhos, verifica-se através das estimativas, que 

todas apresentam um sinal positivo da variável explicativa de interesse. Analisando-se a 

coluna (1) que é a especificação mais simples, e a coluna (8) a especificação com maior 

número de controles, nota-se que para os países que se encontram no percentil mais 

elevado da densidade de vizinhos (Densidade>75 Percentil), a probabilidade de entrar 

no mercado estrangeiro dado o desempenho médio dos exportadores vizinhos servindo 

o mesmo mercado é maior que no menor percentil da densidade de vizinhos (Densidade 

≤ 75 Percentil). 

Na coluna (1), para a amostra de Densidade ≤ 75 Percentil, obtém-se que a 

probabilidade de um país vizinho da América do Sul entrar no mercado estrangeiro 

aumenta em 0.115 pontos percentuais, dado um sinal positivo emitido pelos vizinhos. 

No entanto, para os países pertencentes à amostra de Densidade > 75 Percentil, observa-

se que a probabilidade de um país vizinho sul-americano entrar no mercado estrangeiro 

aumenta em 0.160 pontos percentuais, dado um sinal positivo emitido pelos vizinhos.  
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Tabela 3 – Estimativa do Sinal inferido pelos vizinhos sobre a Probabilidade de Entrada em um Mercado Estrangeiro de acordo com a densidade 

de vizinhos 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Todos os coeficientes já são 

multiplicados por 100 para melhor visualização. Erros-padrão robustos e clusterizados em nível cm, ou seja, país exportador/importador, estão entre parênteses.  

 

 
MPL 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variável dependente: Entrada 

  

Densidade ≤ 75 Percentil 

         

Sinal_vizinhos 0.115** 0.0646* 0.0260 0.134*** 0.115* 0.0582 0.0226 0.0644** 

 

(0.000575) (0.000386) (0.000292) (0.000320) (0.000598) (0.000401) (0.000271) (0.000260) 

         

Observações 1.764.003 1.764.003 1.763.984 1.761.630 1.763.991 1.763.991 1.763.974 1.761.618 

R² 0.000 0.030 0.049 0.197 0.005 0.034 0.051 0.203 

 

Densidade > 75 Percentil 

         

Sinal_vizinhos 0.160* 0.0940* 0.102* 0.199*** 0.149 0.0859 0.106* 0.127*** 

 

(0.000891) (0.000538) (0.000521) (0.000528) (0.000983) (0.000588) (0.000577) (0.000441) 

         

Observações 1.145.424 1.145.424 1.145.297 1.143.204 1.145.418 1.145.418 1.145.291 1.143.198 

R² 0.000 0.022 0.032 0.184 0.005 0.026 0.034 0.190 

Efeitos fixos país exportador / ano - Sim - - - Sim - - 

Efeitos fixos país importador / ano - - Sim - - - Sim - 

Efeitos fixos produto / ano - - - Sim - - - Sim 

Efeitos fixos país importador / país 

exportador 
- - - - Sim Sim Sim Sim 
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Analisando-se a especificação mais completa (coluna 8) pode-se verificar que 

para a amostra de Densidade ≤ 75 Percentil, a probabilidade de um país vizinho da 

América do Sul entrar no mercado estrangeiro aumenta em 0.0644 pontos percentuais, 

dado um sinal positivo emitido pelos vizinhos. No entanto, para a amostra de Densidade 

> 75 Percentil, observa-se que a probabilidade de um país vizinho da América do Sul 

entrar no mercado estrangeiro aumenta em 0.127 pontos percentuais, dado um sinal 

positivo emitido pelos vizinhos, ou seja, dado o desempenho médio dos exportadores 

vizinhos servindo o mesmo mercado. 

Os resultados encontrados corroboram com os achados de Fernandes e Tang 

(2014), no qual se obtém um efeito maior do sinal emitido pelos vizinhos quando 

considera-se os percentis mais elevados da densidade de vizinhos. No entanto, é 

importante aludir que estes autores realizaram a análise em nível de cidade, sendo 

assim, a área da cidade é menor que a área de um país, por exemplo, o Brasil. Nesse 

sentido, destaca-se que mesmo trabalhando com dados mais agregados, nota-se que o 

transbordamento de informações existe em toda a amostra, e que a diferença da 

magnitude do coeficiente do maior para menor percentil da densidade de vizinhos não é 

tão expressiva. Ou seja, mesmo trabalhando com dados em nível de produto e país, e, 

além disso, mesmo os países considerados na amostra apresentarem diferentes tamanhos 

de área, pode-se perceber através das estimativas que os produtores nos países da 

América do Sul, desprendem esforços para conseguir informações de seus vizinhos 

antes de inserirem-se no mercado externo exportando diferentes produtos. 

Conforme descrito na metodologia, para evidenciar que é o aprendizado o canal 

no qual as externalidades dos vizinhos são identificadas, com o intuito de confirmar a 

Proposição 2 e responder se a entrada de um novo exportador no mercado, mais 

especificamente a entrada de um novo produto no mercado, através de sinais emitidos 

pelos países vizinhos é menor caso os sinais forem mais dispersos, estimou-se a 

equação (6), considerando-se o desvio padrão do crescimento das exportações dos 

vizinhos para o mercado 𝑚. Como pode ser observado na Tabela 4, as especificações 

consideradas (exceto a coluna (4)) apresentam o sinal esperado, ou seja, negativo. 

Demonstrando que a probabilidade de um país entrar em um mercado estrangeiro 

diminui dado um sinal mais disperso emitido pelos países vizinhos, ou seja, o 

crescimento das exportações não apresenta uma mesma tendência para os anos, 

possuindo oscilações significativas. Sendo assim, os países que verificam esse 

comportamento, entendem o sinal como disperso (menor aprendizagem) diminuindo a 

probabilidade de entrar no mercado externo exportando determinado produto. 

Analisando-se a coluna (8) que é a estimativa mais completa, pode-se verificar 

que o sinal encontrado é negativo e significativo ao nível de 1%. Evidenciando que a 

probabilidade de um país vizinho da América do Sul entrar no mercado estrangeiro 

diminui em 0.746 pontos percentuais, dado o desvio padrão do crescimento das 

exportações para o mesmo mercado, em que esse sinal mais disperso emitido pelos 

vizinhos é entendido como uma menor aprendizagem para o novo exportador. O 

resultado vai ao encontro do que a literatura sugere e com o que foi ressaltado na 

segunda proposição do referencial teórico do presente estudo. Sendo assim, esse canal 

nos demonstrou que se a heterogeneidade das exportações dos vizinhos for grande, o 

país que pretende entrar no mercado entenderá o sinal como disperso, diminuindo assim 

a probabilidade da sua entrada no mercado externo dado essa informação emitida pelos 

países vizinhos. 
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Tabela 4 – Estimativa do Sinal inferido pelos vizinhos sobre a Probabilidade de Entrada em um Mercado Estrangeiro de acordo com desvio 

padrão do crescimento das exportações 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Todos os coeficientes já são multiplicados por 100 para melhor 

visualização. Erros-padrão robustos e clusterizados em nível cm, ou seja, país exportador/importador, estão entre parênteses.  

 

 

 

 

 

 

 
MPL 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Variável dependente: Entrada 

  

Desvio padrão do crescimento  -0.250*** -0.0783 -0.394*** 1.41*** -1.04*** -1.00*** -1.01*** -0.746*** 

                       das exportações (0.000674) (0.000501) (0.00111) (0.000638) (0.00168) (0.00163) (0.00166) (0.00103) 

         

Observações 2.346.319 2.346.319 2.346.265 2.344.322 2.346.319 2.346.319 2.346.265 2.344.322 

R² 0.000 0.028 0.043 0.182 0.004 0.031 0.045 0.185 

   

Efeitos fixos país exportador / ano - Sim - - - Sim - - 

Efeitos fixos país importador / ano - - Sim - - - Sim - 

Efeitos fixos produto / ano - - - Sim - - - Sim 

Efeitos fixos país importador / país 

exportador 
- - - - Sim Sim Sim Sim 



 

16 
 

Para analisar se logo após a entrada desse novo exportador no mercado externo, 

a sua sobrevivência está relacionada com a força do sinal emitido pelos países vizinhos 

sobre a demanda do mercado externo, estimou-se a equação (7). A Tabela 5 apresenta 

os resultados obtidos. Todas as especificações consideradas apresentam o sinal 

esperado, ou seja, positivo e significância estatística. Demonstrando que a probabilidade 

de um país vizinho da América do Sul sobreviver em um mercado estrangeiro aumenta 

dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos. Analisando-se a primeira coluna 

(1), verifica-se que a probabilidade de um país vizinho da América do Sul sobreviver no 

mercado estrangeiro aumenta em 0.137 pontos percentuais, dado um sinal positivo 

emitido pelos vizinhos. 

Observando-se a coluna (8) o resultado encontrado demonstra que a 

probabilidade de um país vizinho sul-americano sobreviver no mercado estrangeiro 

aumenta em 0.070 pontos percentuais, dado um sinal positivo emitido pelos vizinhos. 

Nesse sentido, os resultados encontrados corroboram com a literatura e com a terceira 

proposição destacada no referencial teórico desse estudo. Em que a probabilidade de 

sobrevivência dos exportadores da América do Sul no mercado externo está 

positivamente correlacionada com a força do sinal revelado pelos vizinhos sobre a 

demanda desse mercado. 

 

5. Principais conclusões 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar se o aprendizado sobre exportação 

de países vizinhos na América do Sul afetou a decisão de entrada de novos exportadores 

no mercado externo, no período de 2000 a 2018. Os resultados obtidos corroboram com 

a literatura existente quanto ao aprendizado com os vizinhos sobre exportação. 

Evidenciando que a probabilidade de um país entrar em um mercado estrangeiro 

aumenta dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos, ou seja, está aumentando 

no desempenho médio das exportações dos países vizinhos no mesmo mercado 

estrangeiro.  

No que se refere à heterogeneidade do sinal emitido pelos vizinhos, quando 

considera-se o desvio padrão do crescimento das exportações, observa-se que a 

probabilidade de um país entrar em um mercado estrangeiro diminui dado um sinal mais 

disperso emitido pelos vizinhos. Em relação à sobrevivência no mercado estrangeiro, 

todas as especificações consideradas apresentaram o sinal esperado, ou seja, positivo e 

significância estatística. Demonstrando que a probabilidade de um país sobreviver em 

um mercado estrangeiro aumenta dado um sinal positivo emitido pelos países vizinhos. 

Nesse sentido, a similaridade dos países considerados, tanto no que se refere à 

pauta exportadora e importadora, bem como os tipos de acordos de comércio em vigor, 

podem fazer com que a informação disponível dos vizinhos reduza o custo de entrada 

em mercados estrangeiros. Para definir políticas adequadas, é importante entender como 

as empresas nos países da América do Sul tornam-se exportadoras, mais 

especificamente como os produtos inserem-se em determinados mercados, e o que 

acontece posterior a entrada no mercado de exportação.  
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Tabela 5 – Estimativa do Sinal inferido pelos vizinhos sobre a Probabilidade de Sobrevivência em um Mercado Estrangeiro 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Todos os coeficientes já são multiplicados por 100 para melhor 

visualização. Erros-padrão robustos e clusterizados em nível cm, ou seja, país exportador/importador, estão entre parênteses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPL 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Variável dependente: Sobrevivência 

  

Sinal_vizinhos 0.137*** 0.0864*** 0.0444** 0.126*** 0.131*** 0.0665*** 0.0421** 0.0705*** 

 

(0.000238) (0.000189) (0.000196) (0.000199) (0.000246) (0.000185) (0.000193) (0.000158) 

         

Observações 2.029.347 2.029.347 2.029.328 2.027.176 2.029.337 2.029.337 2.029.321 2.027.166 

R² 0.001 0.019 0.026 0.183 0.005 0.023 0.029 0.191 

   

Efeitos fixos país exportador / ano - Sim - - - Sim - - 

Efeitos fixos país importador / ano - - Sim - - - Sim - 

Efeitos fixos produto / ano - - - Sim - - - Sim 

Efeitos fixos país importador / país 

exportador 
- - - - Sim Sim Sim Sim 
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Se ocorrerem ganhos quando as empresas pertencentes a esses países da 

América do Sul tornam-se exportadoras, as intervenções de políticas apropriadas seriam 

aquelas que reduzissem as barreiras à entrada em mercados estrangeiros. Estas podem 

incluir políticas comerciais macroeconômicas destinadas a aumentar a abertura 

comercial desses países bem como políticas microeconômicas com o intuito de reduzir 

os custos de entrada no mercado estrangeiro. Com ações prioritárias que mantenha os 

países realizando comércio com importantes parceiros, com o intuito de reduzir a 

dependência de produtos primários e dinamizar os mercados de destino. 

Uma das limitações do presente estudo é a dificuldade de obtenção das 

informações sobre exportação em nível de empresa-produto para uma 

complementariedade das análises. Como pesquisa futura pretende-se analisar a questão 

do transbordamento de informações entre os vizinhos no Brasil, considerando 

primeiramente os dados em nível de município e posteriormente em nível de estado, 

com o intuito de verificar se existe esse aprendizado entre os municípios e estados 

vizinhos sobre exportação. Devido a pouca literatura encontrada nessa área e a 

importância que tem uma empresa/produto entrar no mercado de exportação tanto para a 

sociedade quanto para o desenvolvimento de um país, se faz importante o passo dado no 

presente estudo e as contribuições de pesquisas futuras. 
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