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A internacionalização dos processos de produção — a chamada revolução das cadeias globais de 
valor (CGVs) — abriu um novo caminho para o desenvolvimento industrial. Inicialmente, os países 
entram em CGVs para ganharem competitividade internacional e, em seguida, se industrializam ao 
intensificar a sua participação nas redes. Até o momento, porém, poucos países latino-americanos 
aderiram à revolução das CGVs; isso precisa mudar. A dura realidade é que a América Latina não 
consegue industrializar-se da maneira antiga em uma conjuntura em que a China e outros países o 
estão fazendo de uma nova maneira: combinando o know-how de ponta disponível nas CGVs e mão 
de obra com boa relação custo/benefício para produzir bens com uma relação imbatível entre 
qualidade e preço. Este relatório apresenta as melhores evidências disponíveis e esclarece o 
pensamento econômico em franca evolução sobre esse tema. Em seguida, aplica essa análise aos 
desafios de política atuais no contexto da América Latina. Por esses motivos, ele é leitura obrigatória 
para autoridades e estudiosos em todo o mundo, mas especialmente para os envolvidos com o 
desenvolvimento econômico da região.

Richard Baldwin
Professor de Economia Internacional, Graduate Institute, Genebra  

Trata-se de um relatório fascinante, desses que não se consegue parar de ler. Além de fazer uma 
avaliação abrangente dos indicadores destinados a medir as questões relacionadas às CGVs, desde 
o nível de integração até os seus impactos, ele mantém o foco nas implicações em matéria de 
políticas. O relatório destaca os pontos fracos das economias latino americanas do ponto de vista das 
cadeias globais de valor — da dependência da exportação de produtos primários à infraestrutura 
precária. O relatório aponta que a resposta mais lógica da região às suas deficiências é avançar rumo 
à verdadeira globalização das suas economias em vez de concentrar-se no fortalecimento do 
regionalismo; uma mensagem com um valor fundamental, sobretudo, para a Europa. Dessa maneira, 
embora aborde questões referentes à América Latina, também é de interesse de um público bem 
mais amplo, o que faz dele leitura obrigatória para estudiosos e profissionais.

Filippo di Mauro
Assessor Sênior, Banco Central Europeu

Este relatório do BID vem preencher uma lacuna na discussão sobre as estratégias futuras para o 
desenvolvimento na América Latina, destacando a importância do crescimento das cadeias globais 
de valor (CGVs) como um poderoso mecanismo na economia mundial. Ele mostra como as CGVs 
possibilitam aos países e empresas participantes alcançar ganhos significativos em termos de 
produtividade, diversificação da produção e, em última análise, aceleração do crescimento 
econômico. 

Este livro não apenas explica as razões para a fraca participação da América Latinas nas CGVs, mas 
vai além ao definir uma agenda de políticas que os países da região devem pôr em prática para 
melhorar sua participação nessas cadeias supranacionais. Com isso, apresenta uma abordagem 
pioneira que se mostrará extremamente útil para os responsáveis pela política econômica na 
América Latina atual. . 

Alejandro Foxley 
Presidente da CIEPLAN. Ex-Ministro da Fazenda e ex-Ministro de Relações Exteriores do Chile
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Prólogo

A
té recentemente, a maior parte do comércio internacional entre as 
nações industrializadas e os países em desenvolvimento —o chamado 
comércio Norte–Sul— consistia em uma troca de manufaturados 

do Norte por matérias-primas e bens primários do Sul. Nesse meio tempo, 
a maior parte do comércio entre as nações industrializadas consistia na 
troca de diversos bens manufaturados ou de bens semelhantes de quali-
dades ou variedades diversas. Esse cenário modificou-se drasticamente 
quando a produção de manufaturados no Norte foi fracionada em várias 
etapas e dispersada geograficamente por fábricas em todo o mundo. Hoje 
em dia, muitos países, inclusive vários países em desenvolvimento, estão 
fabricando e comercializado fragmentos de bens que eles não produziam 
antes. Nas últimas três décadas, essa fragmentação da produção tem 
sido um dos principais fatores por trás do atual nível sem precedentes do 
comércio mundial como parcela do PIB global.

Além de oferecer oportunidades para diversificar a produção e o 
comércio, a participação nas cadeias globais de valor permite aos países 
capturar parte da renda associada aos bens manufaturados na cadeia 
sem ter de desenvolver a proficiência em todas as etapas da produção. 
Contudo, a percepção geral é que a maioria dos países da América Latina 
e do Caribe não conseguiram tirar proveito dessas novas tendências na 
fragmentação da produção.

Neste relatório, fazemos uma profunda análise das perspectivas da 
participação da América Latina e do Caribe nas cadeias globais de valor. 
Este estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento para examinar a agenda comercial na 
região além das barreiras comerciais tradicionais. O relatório apresenta, 
primeiro, uma visão abrangente da participação dos países da região nas 

>> 
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cadeias globais de valor em comparação a outras regiões. Segundo, examina 
os principais fatores por trás dos índices de participação observados. A 
análise é concluída por uma série de recomendações de políticas. 

O relatório mostra que, com o surgimento das cadeias globais de 
valor, os países precisam enfrentar uma série de desafios, alguns dos quais 
já são bem conhecidos pelas autoridades e outros que, de certo modo, 
foram ignorados.

Antoni Estevadeordal
Gerente, Setor de Integração e Comércio, BID
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Finalidade do estudo

O
s processos de produção estão se tornando cada vez mais fragmen-
tados em todo o mundo. Muitos bens agora são fabricados em um 
processo multinacional, em que diferentes etapas da produção são 

executadas em fábricas em diversas partes do mundo. Isso ocorre em 
setores os mais diversos, como eletrônica, equipamentos de transporte, 
vestuário e gêneros alimentícios. Entre os exemplos comumente citados, 
destacam-se o iPod e o iPhone. Outro exemplo é a boneca Barbie, cuja 
produção recorre menos à tecnologia, mas, ainda assim, está distribuída 
por vários países.

Os novos padrões de organização internacional da produção des-
pertaram a atenção de pesquisadores, empresários e autoridades, que 
inventaram um léxico totalmente novo para descrever esse fenômeno: 
a fragmentação internacional da produção, as cadeias globais de valor, 
offshoring, as redes internacionais de produção, o “corte em fatias” da 
cadeia de valor agregado (Krugman, 1995), a desintegração da produção 
(Feenstra, 1998), a deslocalização (Leamer, 1996), a globalização da pro-
dução e do comércio (Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005) e o grande 
desmembramento (Baldwin, 2006), entre outros.

Para as empresas estabelecidas em países em desenvolvimento, a 
fragmentação internacional da produção apresenta oportunidades para 
participar de atividades que estavam praticamente fechadas a elas. Sem 
redes internacionais de produção, as economias emergentes teriam de 
dominar processos de produção completos para efetivamente compe-
tirem nos mercados mundiais. Contudo, ao se inserirem nas cadeias 
produtivas globais, as empresas nos países em desenvolvimento podem 
participar de uma ou até de algumas etapas da produção de um bem final. 
Essa participação confere aos países novas oportunidades de diversificar 

>> 
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o comércio externo e a produção, um aspecto de especial importância 
para os países da América Latina e do Caribe cuja base de exportação 
está altamente concentrada em poucos setores, sobretudo naqueles em 
que predominam os recursos naturais. Além de oferecerem saídas para 
o mercado, as cadeias globais de valor podem abrir o acesso ao conheci-
mento e à tecnologia. A participação em cadeias produtivas internacionais 
não raro está associada à aceleração do aprendizado, a transferências de 
tecnologia e à difusão de conhecimentos.

Mas antes de seguirmos em frente, vale a pena fazer uma pausa 
e nos indagarmos: existe algo de realmente novo no tocante ao surgi-
mento de cadeias globais de valor que justifique uma nova perspectiva, 
especialmente em termos de questões de política? Será que, apesar da 
terminologia às vezes pomposa, não estamos apenas testemunhando a 
continuação da trajetória de um mundo cada vez mais integrado que pode 
ser examinada através das lentes dos modelos convencionais do comércio 
internacional? Se esse é o caso, já não sabemos quais seriam as implicações 
para a política econômica? Conforme discutido nas páginas a seguir, de 
fato, as cadeias produtivas globais de hoje são novas. Uma breve análise 
sobre estas questões sugere que o alarde, cada vez maior, pode ter pelo 
menos duas justificativas, uma teórica e a outra prática.

Tomemos, por exemplo, os modelos convencionais de comércio, em 
que os fluxos de comércio internacional são explicados, na teoria, pelas 
diferenças em termos de dotação de fatores. Esses modelos se baseavam na 
noção de que a concorrência no plano internacional ocorria entre setores 
de diferentes países, o que tornava fácil prever quais setores e fatores de 
produção ganhariam ou perderiam após a liberalização do comércio. Mas, 
na atual fragmentação da produção, a concorrência do exterior agora se 
dá em um nível mais desagregado, como em uma série de tarefas, tor-
nando mais difícil medir os efeitos sobre o equilíbrio geral do aumento da 
concorrência internacional. Suponhamos que duas das quatro tarefas a 
cargo de um operário em uma fábrica sejam transferidas para o exterior. 
A demanda global pelo seu trabalho diminui e, pelo menos em princípio, 
o seu salário também. Mas agora o operário está concentrado nas tarefas 
que pode desempenhar melhor e, uma vez que a sua remuneração está 
ligada à sua produtividade, o seu salário precisa subir de acordo com o 
aumento da sua produtividade média. Essas forças contrárias tornam mais 
difícil prever os impactos da abertura ao comércio quando se permite o 
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offshoring.1 De fato, os novos modelos de comércio com offshoring costu-
mam salientar a noção de que a transferência de fragmentos da produção 
para fora do país é análoga ao progresso tecnológico em que os ganhos 
de produtividade podem ser divididos por todos os setores da economia 
(Grossman e Rossi-Hansberg, 2008).

Do ponto de vista prático, o surgimento das redes internacionais 
de produção também permite um novo olhar sobre as lições de política. 
Por exemplo, muitos fluxos de comércio são meramente transações de 
mercado que ocorrem entre partes que não são relacionadas ou que atuam 
de forma independente uma da outra. No entanto, o comércio de insumos 
específicos, normalmente associado às cadeias globais de valor, ocorre 
cada vez mais no âmbito de relações contratuais. Isso ocorre porque os 
fornecedores podem precisar adaptar a sua produção às especificações 
de determinados compradores, e os parâmetros que regem essas especi-
ficações costumam ser estabelecidos por via contratual. Assim, mesmo 
que o comércio seja liberalizado, as empresas nos países em desenvolvi-
mento talvez não obtenham acesso automaticamente a algumas redes 
internacionais de produção, por exemplo, caso o mercado seja regido por 
poucos compradores que exigem garantias contratuais muito específicas.

Assim, desde o início, parece que a evolução das tendências que 
estamos testemunhando justifica um exame mais detalhado de como as 
empresas e os países participam das redes internacionais de produção. 
Esse é o objetivo deste estudo. Em especial, o documento examina como 
os países da América Latina e do Caribe participam das redes globais de 
produção e descreve os fatores por trás dessa participação. A meta é 
identificar políticas para pôr em prática estratégias que permitiriam aos 
países aumentar a sua inserção nas redes regionais e globais de produção.

Este estudo tem cinco capítulos. O primeiro descreve as redes 
internacionais de produção, discutindo o envolvimento das empresas na 
partilha transfronteiras da produção; o desenrolar desse processo ao longo 
do tempo; as diversas estratégias usadas pelas empresas para fragmentar a 
produção internacionalmente; e as consequências para o desenvolvimento 
de um país da adesão a cadeias produtivas globais.

1 Esse resultado não implica que o comércio de tarefas não siga as diferenças de preço dos 
fatores entre os países.
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No capítulo 2, apresentamos uma série de indicadores que definem 
a situação da região em termos da participação nas cadeias globais de 
valor. Embora haja uma percepção geral de que a participação dos países 
da América Latina e do Caribe nas redes internacionais de produção é 
menor que a dos países de outras regiões, há uma falta de evidências sis-
temáticas neste sentido. A principal razão para esse déficit de informação 
é a dificuldade de medir a participação dos países da região nas cadeias 
produtivas globais. Por exemplo, inicialmente as redes globais de produção 
eram construídas por intermédio do chamado investimento estrangeiro 
direto (IED) vertical, com o estabelecimento de vínculos entre filiais que 
fornecem insumos a matrizes em outros países. Contudo, os dados de 
IED não costumam diferenciar se as filiais estão ligadas verticalmente às 
matrizes ou se estão simplesmente produzindo o mesmo bem no exterior, 
o que é conhecido como IED horizontal. De maneira análoga, os dados 
sobre o comércio internacional não fornecem informações suficientes 
para medir de forma precisa até que ponto um país está participando de 
cadeias produtivas internacionais. Para superar essas deficiências, foram 
desenvolvidas novas metodologias nos últimos anos para indicar a partici-
pação nas redes de produção. O capítulo 2 apresenta vários indicadores, 
inclusive medidas agregadas do valor adicionado nos fluxos de comércio 
com base em matrizes de insumo–produto e medidas que empregam 
conjuntos de dados mais desagregados. Esse capítulo tem como objetivo 
apresentar uma série de indicadores que traçam um quadro mais amplo 
de como a América Latina e o Caribe participam das cadeias produtivas 
globais e de como essa participação se compara com a de outras regiões.

No capítulo 3, nos voltamos para o que está por trás da participação 
nas cadeias globais de valor (CGVs), analisando os fatores que explicam as 
diferenças na participação nas CGVs entre a América Latina e o Caribe 
e outras regiões. Embora a lista de possíveis fatores possa ser bastante 
longa, lançamos luz sobre as áreas que parecem ser mais pertinentes em 
virtude da disponibilidade de trabalhos teóricos e analíticos, bem como 
do potencial para ações de política. Primeiro, analisamos a função dos 
serviços de transporte e logística, passando pelas tecnologias da infor-
mação e comunicação. Em seguida, examinamos o impacto dos acordos 
de comércio e da política comercial em geral. As questões das instituições 
contratantes e do cumprimento de contratos são analisadas em termos das 
estratégias de offshoring das empresas. Embora a maior parte do capítulo 
se dedique à fragmentação internacional relacionada à produção de bens, 
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a última seção apresenta exercícios empíricos que examinam os fatores 
por trás do offshoring dos serviços.

Enquanto a maior parte do capítulo 3 se baseia em análises que 
comparam dados entre países e setores, no capítulo 4 a discussão se 
aproxima da prática, a fim de examinar dados no nível micro relativos às 
experiências das empresas nas redes de produção. Essa abordagem micro 
nos permite estudar aspectos adicionais da participação nas cadeias pro-
dutivas globais de difícil análise com regressões multinacionais. O cerne 
da discussão neste capítulo são as capacidades que as empresas precisam 
adquirir para ter acesso a cadeias produtivas globais. Primeiro, empregamos 
dados no nível das empresas para comparar o desempenho das empre-
sas inseridas nas redes internacionais de produção com o das demais. A 
análise mostra que as empresas que participam das CGVs normalmente 
estão mais capacitadas e qualificadas. Em seguida, nos aproximamos ainda 
mais da prática, usando observações derivadas de estudos de caso para 
destacar um conjunto de regularidades empíricas entre as empresas que 
participam das cadeias produtivas internacionais. Discutimos o que essas 
regularidades empíricas revelam sobre as dificuldades que as empresas 
latino-americanas enfrentam para alcançar os níveis de capacidade e 
padrões de qualidade adequados em virtude de fatores como problemas 
de informação e coordenação. Em seguida, o capítulo discute as opções 
de política para enfrentar esses desafios.

O estudo está estruturado de modo que a análise comece pelas as 
evidências no nível macro, como os indicadores da participação nas CGVs 
das matrizes de insumo–produto internacionais do capítulo 2, passando 
depois para as análises comparativas entre países e setores do capítulo 3, até 
chegar às evidências, em um nível micro, dos dados e estudos de caso das 
empresas no capítulo 4. Essa combinação de análises e níveis de agregação 
tem como objetivo apresentar um quadro abrangente das perspectivas de 
os países latino-americanos tomarem parte na produção transfronteiras 
e com outras regiões. Cada capítulo oferece recomendações de políticas, 
e as principais implicações das políticas estão resumidas no capítulo 5.

Por último, algumas palavras sobre o conteúdo do estudo. Embora 
as análises teóricas e empíricas por trás da noção de cadeias globais de 
valor sejam relativamente novas, muito já foi escrito sobre esse tema. 
Diversos aspectos das CGVs já foram examinados, como as instituições 
financeiras, os sistemas de inovação, as diásporas e a taxa de câmbio. 
Este estudo não tem como objetivo abordar todos esses aspectos. Antes, 
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a análise a seguir está centrada nos aspectos das CGVs relacionados ao 
comércio internacional, com o objetivo precípuo de oferecer informações 
que os países da América Latina e do Caribe possam usar para formular 
suas estratégias de comércio e integração. Além disso, esperamos que esta 
publicação estimule novas discussões e análises na região sobre diversas 
outras áreas relacionadas a este tópico de tantas facetas.



Considerações preliminares: 
conceitos, tendências e 
teoría

E
ste capítulo apresenta o pano de fundo que servirá de contexto 
para o restante do estudo, como os principais conceitos e estrutu-
ras, as tendências recentes no surgimento da divisão da produção 

e uma discussão sobre os possíveis benefícios e riscos de aderir a cadeias 
produtivas globais.

Cadeias produtivas

Uma cadeia produtiva normalmente é definida como um grupo de unidades 
econômicas que realizam uma gama de atividades tangíveis e intangíveis 
que agregam valor e são necessárias para levar um bem ou serviço da sua 
concepção, passando pelas diversas fases de produção, até a entrega aos 
consumidores finais. A cadeia produtiva costuma ter uma unidade prin-
cipal, que especifica o que deve ser produzido, por quem e quando. Essa 
unidade geralmente exerce algum tipo de controle sobre a cadeia mesmo 
quando ela não é a proprietária.1 Assim, as unidades tendem a trabalhar 
em conjunto, de tal maneira que os diversos insumos são produzidos de 
acordo com as especificações certas e distribuídos nas quantidades certas, 
para os locais certos e no momento certo. Ao longo do processo, o objetivo 
é minimizar os custos para o sistema como um todo.

1 A função de coordenação pode ser exercida por uma empresa, mas também por outras 
unidades, como um comerciante, um atacadista ou um supermercado.

1
>> 
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É comum usar o termo cadeia produtiva ao referir-se à rede de 
uma determinada empresa, como a cadeia produtiva da Nike. O termo 
cadeia de valor é mais comumente usado em um contexto mais amplo 
ao referir-se ao setor, como a cadeia de valor dos calçados. Cada vez 
mais, porém, os dois termos vêm sendo usados de forma indiscriminada, 
como faremos neste estudo. Quando uma cadeia produtiva abranger 
estabelecimentos localizados em países diferentes, será usado o termo 
cadeia produtiva global.

Embora uma cadeia produtiva global seja basicamente um grupo de 
estabelecimentos que trabalham juntos desde a concepção até a distri-
buição de um produto, os dados que permitiriam aos economistas saber 
se as transações comerciais observadas são, efetivamente, parte de uma 
rede internacional de produção costumam não estar disponíveis. É por 
isso que os economistas vêm usando definições mais amplas para medir 
a participação dos países nas cadeias produtivas globais. No capítulo 2, 
apresentamos algumas dessas definições, assim como os indicadores 
aplicados a elas.

O termo cadeia de valor sugere que o processo de produção avança 
de maneira linear, das etapas iniciais até as finais, numa configuração às 
vezes comparada a uma cobra. Mas os processos de produção podem 
ter configurações bastante diferentes. Por exemplo, podem assumir 
a forma de aranhas, em que peças de diferentes locais chegam a um 
local central para a montagem final, ou de combinações complexas de 
aranhas e cobras (Baldwin e Venables, 2013). Ademais, os insumos 
intermediários podem se virar para trás, na medida em que o país A 
importa um bem intermediário do país B que, por sua vez, usa outros 
insumos do país A (Bhagwati, 2013). Na nossa análise, seguimos o 
que está convencionado na literatura e continuamos a usar cadeia de 
valor mesmo ao nos referirmos a essas configurações produtivas mais 
complexas.

Estratégias de offshoring

As empresas seguem diversas estratégias para desmembrar os seus proces-
sos de produção. Uma consiste em delegar parte do processo a uma filial 
em outro país. Isso é comumente chamado de IED vertical — em outras 
palavras, uma filial, ligada verticalmente a matriz, produz um insumo a 
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ser usado em uma etapa mais à frente na cadeia produtiva da multinacio-
nal.2 Outra estratégia é terceirizar parte do processo de produção a uma 
firma totalmente independente em outro país. Isso é conhecido como 
terceirização estrangeira.

O termo offshoring, por sua vez, é usado na literatura para referir-se 
à fragmentação internacional da produção que ocorre por meio do IED 
vertical ou da terceirização estrangeira. Seguiremos a mesma convenção 
e usaremos offshoring sempre que não houver a necessidade de fazer uma 
distinção clara entre o IED vertical e a terceirização estrangeira.

Cada uma dessas estratégias —seja o IED vertical, seja a terceiri-
zação estrangeira— tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma 
vantagem do IED vertical é que ele poderia eliminar a necessidade de 
renegociações onerosas de um contrato depois de firmado um acordo. Por 
outro lado, a terceirização estrangeira elimina os custos fixos contraídos 
com a abertura de uma filial.

A decisão de usar o IED vertical ou a terceirização estrangeira é 
conhecida como decisão de internalização. Os fatores envolvidos na to-
mada dessa decisão são discutidos no Capítulo 3, quando examinamos o 
que a decisão de internalização e os seus determinantes implicam para as 
estratégias dos países da América Latina no tocante ao acesso das CGVs. 
Devem os países da região promover os vínculos entre os fornecedores 
locais e os compradores globais? Ou deveriam eles procurar atrair filiais 
ligadas verticalmente para o seu território?

Por que as empresas fragmentam a produção 
internacionalmente?

Todos conhecemos o exemplo do vinho e do tecido, usado por David 
Ricardo no início dos anos 1800 para ilustrar a sua teoria da vantagem 
comparativa. Mesmo que Portugal conseguisse produzir vinho e tecido 
usando menos mão de obra que a Inglaterra, os dois países teriam a ganhar 
ao se especializar no bem que produzissem com mais eficiência — isto 
é, o bem em que tivessem uma vantagem comparativa. Embora Ricardo 

2 Uma motivação diferente para o IED é replicar todo o processo de produção em outro 
país, normalmente para reduzir custos, como o de transporte, e evitar tarifas. Isso é 
chamado na literatura de IED horizontal.
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estivesse pensando nos bens finais, o mesmo conceito é válido para as 
tarefas realizadas para produzi-los. Por exemplo, se a fabricação de te-
cidos exige duas tarefas e, em um dado momento, essas tarefas podem 
ser separadas geograficamente, o país produtor de tecido teria a ganhar 
se terceirizasse a tarefa em que ele tem a menor vantagem e mantivesse 
a outra tarefa dentro das suas fronteiras. Isso vale mesmo que o país 
tenha uma vantagem em ambas. Dessa maneira, a terceirização permite 
aos trabalhadores locais se concentrarem nas tarefas em que o seu des-
empenho é relativamente melhor.

Embora a teoria da vantagem comparativa já exista há dois séculos, 
a fragmentação internacional da produção e o surgimento das cadeias 
produtivas globais —pelo menos na escala atual— é um fenômeno rela-
tivamente recente. Pode-se, então, questionar por que as empresas do 
passado não recorreram mais à partilha transfronteiras da produção? A 
resposta simples é que, até recentemente, uma série de fatores limitava 
a possibilidade de desmembrar a produção de um bem. No entanto, mui-
tas dessas limitações diminuíram nos últimos anos, em resposta a certas 
tendências. Neste estudo, examinamos a importância de muitas dessas 
tendências; não obstante, neste ponto podemos fazer algumas conjectu-
ras preliminares sobre as tendências que facilitaram o rápido avanço da 
partilha transfronteiras da produção.

Redução dos custos do comércio. As barreiras tradicionais, como 
as tarifas, vêm caindo em todo o mundo, sobretudo desde a Rodada 
Uruguai de negociações comerciais multilaterais, há cerca de 20 anos. 
Embora a atual Rodada Doha venha avançando muito lentamente, mui-
tas barreiras tarifárias continuaram a cair em várias partes do mundo, 
especialmente em resposta a mais de 160 acordos regionais de comércio 
que entraram em vigor desde 2000. A Figura 1.1, por exemplo, mostra 
médias mundiais simples das tarifas NMF aplicadas ad valorem e médias 
da porcentagem das importações tributáveis em três diferentes anos. 
Hoje em dia, a maioria dos países tem tarifas ad valorem inferiores a 
10%, e a porcentagem das importações tributáveis costuma ser inferior 
a 70%. Naturalmente, ainda existem muitos setores e países com ba-
rreiras comerciais elevadas, mas não resta dúvida de que, na maioria das 
regiões do mundo, essas barreiras atualmente são bem mais baixas, o 
que oferece incentivos fundamentais aos blocos comerciais de produção 
fragmentada transfronteiras.



5Considerações preliminares: conceitos, tendências eteoría   >>

Redução dos custos do transporte. O custo de transportar insumos 
intermediários é outro fator que desestimula o remanejamento geográ-
fico dos agrupamentos produtivos, especialmente em locais distantes. 
Os custos do transporte vêm caindo desde o advento do barco a vapor e 
da locomotiva a vapor no fim dos anos 1700 e início dos anos 1800. Mas 
a evolução tecnológica vista no último século acelerou essa tendência. 
Por exemplo, embarcações e aeronaves cada vez maiores, capazes de 
explorar economias de escala, vêm sendo empregadas continuamente 
no setor de transportes; os contêineres são cada vez mais usados para 
transportar cargas e a concorrência pelas rotas de navegação comercial 
intensificou-se nos últimos anos. Em consequência, os custos do transporte 
continuam a cair. A Figura 1.2, por exemplo, mostra a média das tarifas 
de transporte ad valorem associadas às exportações de 135 países para 
os EUA em 1974 (eixo vertical) e 2006 (eixo horizontal). A maioria dos 
pontos está localizada acima da linha diagonal, indicando que os custos 
do transporte tiveram uma queda acentuada na maioria das regiões do 
mundo. Portanto, a redução dessas tarifas contribui para o declínio das 
barreiras tradicionais, como as barreiras tarifárias, fazendo com que o 
total dos custos do comércio se reduzisse a uma fração do que era no 
passado na maioria das regiões do mundo.

O surgimento das empresas de logística. O número de empresas de 
logística no mundo vem aumentando rapidamente desde a década de 
1970. Dados da Dun & Bradstreet, por exemplo, indicam que, entre 1970 

Figura 1 1   Indicadores de restrições às importações, médias mundiais
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e 2011, o número de empresas de gestão da cadeia produtiva e de agentes 
de carga multiplicou-se por três e por oito, respectivamente. As empresas 
de logística oferecem uma ampla gama de serviços — desde a preparação 
da documentação, como faturas comerciais e conhecimentos de embarque, 
até atividades de apoio, como a consolidação de cargas, armazenagem, 
transporte e distribuição. Todos esses serviços facilitam a movimentação 
de bens através das fronteiras. O rápido crescimento das empresas de 
logística veio acompanhado de tentativas, por parte de algumas delas, de 
se transformarem em empresas verdadeiramente voltadas para o mundo 
todo. Por exemplo, em 2012, a UPS, uma grande empresa de logística 
sediada nos EUA, anunciou a aquisição da TNT Express, uma empresa 
holandesa de logística com forte presença na Europa; a intenção era suprir 
uma carência sentida nas operações da UPS na Europa.3 A ascensão dessas 
empresas globais de logística e o crescimento cada vez maior da rede de 
locais atendidos por elas ajudaram bastante a impulsionar as suas cadeias 
produtivas ao redor do mundo. Essa afirmação encontra respaldo nas 
palavras de Victor Fung, presidente da Li & Fung, a conhecida fabricante 
de roupas e líder mundial em cadeias produtivas voltadas ao comprador:

3 Segundo o semanário The Economist de 24 de março de 2012.

Figura 1 2   Fretes ad valorem das exportações para os EUA, médias 
nacionais
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“Não haveria como conduzir nossas operações hoje em dia sem 
o crescimento de empresas como a UPS, que costuma descrever 
o que elas fazem como comércio sincronizado. Com esse apoio 
logístico para movimentar produtos e componentes, você consegue 
concluir os processos mais rapidamente…”4

O rápido crescimento dos serviços e plataformas de logística es-
pecializados intensificou-se nos últimos anos para suprir a demanda de 
muitas empresas que precisavam de ajuda para criar cadeias produtivas 
sem interrupções nem falhas.

Redução dos custos de informação e melhoria das comunicações. 
Nas últimas duas décadas, os processos de produção, o comércio interna-
cional e o comércio de modo geral sofreram o impacto dos fortes aumentos 
na capacidade de informatização; da criação da Internet; do crescimento 
massivo da capacidade das redes da fibra óptica; e da ampliação dos meios 
de transmissão de informação a baixo custo. Houve grandes melhorias na 
qualidade, capacidade e confiabilidade das tecnologias de comunicação, 
passando pelo fax, email e videoconferência. Antes de surgirem esses 
recursos, a proximidade era necessária para manter os custos de coorde-
nação em um nível baixo (Baldwin, 2012). Hoje, porém, a transmissão de 
informações e as comunicações entre pontos muito distantes são rápidas, 
acessíveis e precisas. O resultado foi a redução dos custos de coordenação 
e monitoramento remotos dos vários estágios de produção, o que facilita 
o desmembramento da produção para locais distantes. Além disso, o 
avanço da tecnologia da informação também ajudou bastante a facilitar a 
transmissão de conhecimentos até então tácitos por meio da codificação 
e da criação de normas setoriais (Sturgeon, 2008).

Cumprimento de contratos e direitos de propriedade intelectual. As 
redes globais de produção implicam necessariamente relações contratuais 
entre os agentes em países diversos, com diferentes sistemas jurídicos e 
instituições contratantes. Práticas incertas e ambíguas no cumprimento 
dos contratos podem solapar as transações internacionais. O problema 
pode ser mais acentuado nas cadeias produtivas internacionais porque 

4 Discurso de Victor Fung ao Comitê Executivo das Câmaras de Comércio e Indústria da 
Índia, Bangalore, 11 de outubro de 2011.
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tendem a envolver um volume considerável de investimentos específicos a 
uma relação. De maneira análoga, a fragilidade dos direitos de propriedade 
intelectual pode minar a delegação de elos da cadeia de valor a outras partes 
por medo de violação da propriedade intelectual e do uso não autorizado 
de conhecimentos técnicos e de produção pela outra parte. As tendências 
recentes no cumprimento de contratos e direitos de propriedade reduzi-
ram esse temor. Por exemplo, os custos relacionados ao cumprimento de 
contratos caíram de maneira uniforme em todo o mundo, sobretudo nos 
países industrializados.5 O mundo também testemunhou uma melhoria 
notável na proteção dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo 
com a recente conclusão do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Pro-
priedade Intelectual Relacionados ao Comércio, no âmbito da OMC, o 
chamado acordo ADPIC ou TRIPS (Maskus, 2012). Esses desdobramentos 
aumentaram a disposição das empresas que participam da fragmentação 
internacional da produção a se envolverem com fornecedores no exterior 
e com as instituições desses países estrangeiros.

O que os países da América Latina e do Caribe têm a ganhar?

As cadeias globais de valor oferecem aos países oportunidades para se 
industrializarem a um ritmo mais rápido que no passado. Muitos dos países 
industrializados atuais se desenvolveram ao construir cadeias produtivas 
inteiras dentro do seu território, com todos os desafios, custos e tempo 
que isso implica (Baldwin, 2012). No entanto, o surgimento das CGVs 
está permitindo que os países se industrializem muito mais rapidamente 
ao se inserirem em redes internacionais de produção, em vez de construir 
cadeias produtivas completas dentro do próprio país. A fragmentação e a 
especialização vertical estão possibilitando aos países participar de mer-
cados mundiais ao eliminar a necessidade de dominar todos os aspectos 
envolvidos na produção de um bem final (Baldwin, 2011). Essa tem sido 
a trajetória para a industrialização trilhada por alguns países asiáticos e, 
mais recentemente, por alguns países do Leste Europeu.

Os ganhos decorrentes da participação em cadeias globais de valor 
também podem ser medidos em termos do surgimento de oportunidades 
comerciais que inexistiam no passado. A fragmentação da produção e o 

5 Com base em comparações, entre 2003 e 2012, de dados do Doing Business sobre o 
cumprimento de contratos.
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remanejamento de etapas da cadeia de valor entre vários países criam 
novas oportunidades de diversificação do comércio, um aspecto de especial 
importância para a América Latina e o Caribe. A base de exportação da 
região está fortemente concentrada em setores em que predominam os 
recursos naturais, uma tendência que veio se intensificando no decorrer 
da última década com a ascensão da China. Embora a especialização em 
setores da região ricos em determinados fatores constitua uma base para 
ganhos importantes no comércio, a especialização apenas em recursos 
naturais também pode trazer consequências negativas. A literatura sobre 
esses riscos é extensa e bastante conhecida. Alguns exemplos incluem a 
noção de que os bens intensivos em recursos naturais podem gerar uma 
instabilidade excessiva na economia devido à forte volatilidade dos seus 
preços, o que, na falta de oportunidades de hedge apropriadas, pode pre-
judicar o crescimento econômico (Larrain, Sachs e Warner, 1999). As 
consequências negativas também podem estar relacionadas ao conhecido 
conceito da doença holandesa (Corden, 1984) ou à noção de que os países 
ricos em recursos naturais concentram os seus recursos em terras, culturas 
e equipamento extrativo, deixando incentivos mínimos ao investimento em 
capital humano. Isso, por sua vez, inibe a diversificação rumo a atividades 
que façam mais uso da tecnologia e gerem retornos maiores, o que acaba 
por minar o crescimento futuro (Leamer, Maul, Rodriguez e Schott, 1999).

Além de minimizar a “praga” dos recursos naturais, uma maior 
diversificação das exportações traria também outros benefícios. Por 
exemplo, uma base de exportação diversificada pode ajudar a proteger os 
países de choques setoriais e dos seus efeitos negativos sobre a receita das 
exportações, a renda e o crescimento. Os países que conseguem ampliar 
as suas exportações para além de um número limitado de produtos tam-
bém reduzem o risco de deterioração das condições de troca (ver, por ex., 
Hummels e Klenow, 2005). Outros argumentos se baseiam em um vínculo 
direto entre a variedade das exportações e os ganhos de produtividade 
decorrentes do aprendizado ou da melhoria da alocação de recursos (ver, 
por ex., Feenstra e Kee, 2004; Lederman e Maloney, 2003).

A participação em redes globais de produção também está associada 
a outros benefícios, como o aprendizado, as transferências de tecnologia e 
a difusão de conhecimentos. Evidências de casos de sucesso envolvendo o 
aprendizado no âmbito da cadeia produtiva são vistas em muitos setores, 
como vestuário (Gereffi, 1999), motocicletas (Fujita, 2011), agroindústria 
(Cafaggi et al., 2012) e computadores (Kawakami, 2011). Em alguns casos, 
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o conhecimento e as qualificações que os fornecedores de primeiro nível 
absorvem dos participantes globais também são difundidos para outras 
empresas (Poon, 2004).

Não obstante, o aprendizado decorrente da interação com parti-
cipantes globais pode oferecer diversos benefícios, como a melhoria dos 
processos de produção, a obtenção de qualidade mais elevada e unifor-
me dos produtos ou serviços e/ou o aumento da velocidade de resposta 
(Humphrey e Schmitz, 2000).

Dessa maneira, a aquisição de diversas formas de conhecimento, 
inclusive nas áreas técnica e de gestão, e a difusão mais ampla desse 
conhecimento são outros benefícios do acesso a cadeias produtivas inter-
nacionais. No exemplo apresentado no Quadro 1.1, o que um fornecedor 
colombiano aprendeu com uma empresa global incluiu a transferência não 
apenas de capacidade técnica, mas também da competência gerencial 
necessária para tocar um negócio. Outros benefícios da participação em 
redes globais de produção estão associados ao acesso aos mercados e a 
canais de distribuição estabelecidos por uma marca de liderança.

Enormes oportunidades, mas também riscos latentes

Embora os possíveis ganhos e benefícios da inserção nas cadeias produ-
tivas globais se mostrem notáveis, também existem limitações e riscos. 
Por exemplo, as evidências indicam que os benefícios das CGVs tendem 
a se materializar apenas em condições específicas relacionadas à natureza 
das relações entre as empresas, ao nível da capacidade de absorção do 
fornecedor, à tecnologia empregada na cadeia produtiva, entre outras 
(Gereffi et al., 2005; Pietrobelli e Rabellotti, 2007, 2011; Schmitz, 2006).

Além dessas condições especificas, as empresas que se inserem nas 
cadeias produtivas globais também enfrentam riscos. Mencionamos que 
essas cadeias oferecem o potencial para um aprendizado rápido, o que 
parece ser corroborado por várias análises. Contudo, a literatura também 
destaca algumas limitações desse aprendizado, particularmente com relação 
à sua abrangência. Por exemplo, estudos sobre a cadeia produtiva no setor 
de calçados mostram que a contribuição das empresas líderes para os seus 
fornecedores costuma estar relacionada exclusivamente à produção. Os 
fornecedores pouco aprendem sobre atividades outras que não a produção, 
que tendem a fazer parte das principais funções dos compradores, como 
o design e o marketing. De modo geral, constata-se que o conhecimento é 
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transmitido aos fornecedores desde que ele não envolva as competências 
centrais da empresa líder (Humphrey e Schmitz, 2000).6

6 Também há quem sustente que interações mais benéficas para todas as partes devem 
ocorrer quando o conhecimento é mais tácito (Giuliani, Pietrobell e Rabellotti, 2005).

Quadro 1 1   A pimenta vermelha e a transferência de conhecimento 
nas cadeias produtivas globais

A transferência de conhecimento de uma grande empresa para o seu fornecedor pode ser ilus-
trada pelo caso de uma empresa colombiana, a Hugo Restrepo y Cía.a O exemplo é interessante 
por pelo menos dois motivos. O primeiro é que essa transferência ocorre no agronegócio em 
vez das indústrias de alta tecnologia comumente discutidas, mostrando que o aprendizado com 
os participantes globais pode ocorrer em setores tradicionais. Segundo, a transferência não se 
limitava à tecnologia central do setor do agronegócio, mas também abrangia aspectos gerenciais.

A Hugo Restrepo y Cía é o principal fornecedor de pasta de pimenta vermelha (também con-
hecida como chilli) para a marca Tabasco, de propriedade da empresa americana McIlhenny 
Company. Os grandes fabricantes de molhos de pimenta costumam terceirizar a produção de 
pasta de pimenta vermelha aos produtores, em relações que exigem uma interação constante 
para garantir a qualidade das pimentas que entram no processo de produção.

A relação entre a McIlhenny e a Hugo Restrepo teve início no fim da década de 1970, com a 
McIlhenny fornecendo algumas sementes de pimenta vermelha e a Hugo Restrepo embarcando 
em uma longa série de tentativas e erros até acertar a mão. Foi acertado um modelo de negócios 
em que a empresa americana forneceria conhecimentos técnicos à colombiana em troca da ex-
clusividade pelos 15 anos seguintes, durante os quais a Hugo Restrepo não poderia produzir para 
outros clientes. A relação foi estabelecida por meio de um acordo de longo prazo baseado em 
contratos renovados a cada dois anos.

No início, a pasta de pimenta produzida pela Hugo Restrepo era de baixa qualidade e, assim, a 
McIlhenny enviava um agrônomo experiente à empresa colombiana duas vezes por ano para veri-
ficar a colheita e prestar assessoria em termos de inovações tecnológicas. Em consequência, ao 
longo dos 15 anos seguintes, a empresa colombiana adquiriu conhecimentos técnicos fundamen-
tais sobre a gestão da cultura e a produção, e os seus agrônomos se especializaram. Após o fim 
do período de exclusividade, a empresa não precisava mais da assistência técnica da McIlhenny.

De posse desse novo conhecimento técnico, a Hugo Restrepo aventurou-se em novos empreen-
dimentos e ampliou os seus negócios. Ela iniciou muitas relações com pequenos produtores de 
pimenta vermelha no Peru e também na Colômbia, oferecendo-lhes conhecimentos técnicos ad-
quiridos originalmente da McIlhenny e sementes. Dessa forma, a Hugo Restrepo pôs em prática as 
lições aprendidas com a McIlhenny para garantir para si própria um suprimento estável de pimen-
tas de alta qualidade por meio de apoio técnico permanente e acordos de longo prazo apropriados 
baseados em contratos renovados a cada dois anos. Nesse meio tempo, a empresa colombiana 
voltou sua atenção a outras atividades da cadeia de produção, como embalagens e logística.

Assim, a Hugo Restrepo adquiriu não apenas conhecimentos técnicos fundamentais de um 
comprador de nível mundial, mas também um modelo de negócios bem-sucedido que ela conse-
guiu replicar com produtores, que acabaram se tornando os seus próprios fornecedores.

a Com base em material de Meléndez e Uribe (2012).
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Outra preocupação afim é que o rápido aprendizado com os com-
pradores globais pode levar a ganhos de curto prazo, mas também a des-
vantagens no longo prazo. Em um cenário hipotético, o pequeno produtor 
de um país em desenvolvimento recebe todas as instruções necessárias 
para fornecer um bem a um determinado comprador, mas não adquire, 
necessariamente, um conhecimento mais profundo de como entrar no 
mercado comprador sozinho caso a relação com a empresa global chegue 
ao fim (Humphrey, 2004).

Por fim, as decisões de offshoring com respeito à localização dos for-
necedores da empresa líder podem mudar rapidamente. Muitas empresas 
que fragmentam a produção internacionalmente estão constantemente 
avaliando as estratégias de obtenção de insumos, inclusive a opção do 
chamado reshoring, ou seja, o retorno da atividade ou produção para o local 
de onde ela havia saído originalmente. Alguns estudos recentes indicaram 
que entre 15% (MIT, 2012) e 20% (Hackett Group, 2012) das empresas 
manufatureiras dos EUA que recorreram ao offshoring estão envolvidas 
em iniciativas de reshoring. Outros estudos sugeriram que o offshoring está 
diminuindo (KPMG, 2012). Mudanças nas estratégias de offshoring podem 
realmente ser bastante danosas para os países dos fornecedores. Um 
fornecedor às vezes precisa fazer investimentos específicos, por exemplo, 
em insumos personalizados ou sob encomenda, para participar de uma 
rede de produção. Caso as relações na cadeia de produção cheguem ao 
fim, os fornecedores nos países em desenvolvimento podem ficar com 
máquinas e bens de capital com poucas opções de uso.

Dessa forma, a inserção nas redes internacionais de produção pode 
apresentar riscos que os possíveis participantes não devem ignorar. No 
entanto, alguns desses riscos podem ser administráveis. Por exemplo, 
embora as empresas principais normalmente tenham menos disposição de 
transferir conhecimento em atividades relacionadas às suas competências 
centrais, os fornecedores ainda podem ingressar em segmentos que não 
fazem parte dessas competências centrais. Por exemplo, estudos sobre a 
cadeia da horticultura mostram que os fornecedores de supermercados não 
apenas participam das atividades de produção, mas acabam por começar 
a operar em outras áreas, como a certificação da qualidade, embalagem e 
uma gama de atividades logísticas (Dolan e Humphrey, 2000).

Com respeito ao risco bastante real da empresa ficar refém de um 
conhecimento adquirido de apenas um comprador, existem fortes evidên-
cias de que as qualificações e capacidades desenvolvidas em um mercado, 
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ainda que limitadas a um cliente, podem ser usadas para explorar novos 
mercados. Algumas empresas nessa situação acabam por desenvolver as 
suas próprias marcas (Cafaggi et al., 2012; Poon, 2004). No tocante ao 
reshoring, cumpre notar que as tendências recentes não sinalizam, ne-
cessariamente, o fim do offshoring. De acordo com um estudo recente, a 
maioria das empresas ainda está enviando uma parcela da produção para 
outros países maior do que o volume que está sendo trazido de volta para 
o local de origem (Hackett Group, 2012). Ademais, as tendências recentes 
em matéria de offshoring podem ser apenas uma mudança da estratégia 
global de obtenção de insumos para uma estratégia mais regional: empresas 
chinesas atendem empresas de outros países asiáticos, as dos países do 
Leste Europeu suprem as da Europa Ocidental, e as dos EUA, México e 
outros países da América Latina servem empresas nas Américas (MIT, 
2012). Não obstante, é importante ter em mente que a simples possibili-
dade de que as estratégias de offshoring possam ser revertidas a qualquer 
momento serve de alerta de que participar das cadeias globais de valor não 
envolve apenas ingressar na rede, mas também sustentar as capacidades 
que permitiram essa inserção inicialmente.

Justificativa para a política pública

Conforme visto acima, o ingresso em cadeias globais de valor pode trazer 
muitos benefícios para a economia de um país, como a criação de oportu-
nidades para diversificação do comércio ou o acesso a conhecimento nas 
áreas técnica/gerencial. Mas a justificativa para as políticas públicas não 
pode se basear somente na existência de possíveis ganhos e benefícios. 
As intervenções públicas devem ser justificadas com base nas falhas de 
mercado, como externalidades, falhas de coordenação ou a incapacidade 
do mercado de oferecer um bem público.

Neste estudo, apresentaremos casos em que são necessárias políticas 
públicas para fazer frente a falhas do mercado que limitam a participação 
das empresas nas CGVs. Por exemplo, no Capítulo 3, mostraremos que 
a probabilidade de inserir-se nas redes internacionais de produção pode 
depender da oferta de certos bens públicos, como a infraestrutura de 
transportes, ou de tipos específicos de regulamentação, como a referente 
ao cumprimento de contratos. Em outros casos, a coordenação entre as 
empresas e o setor público pode ser necessária para fornecer bens coletivos, 
como instalações para armazenamento em aeroportos. A coordenação 
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entre as empresas também pode ser necessária no caso de indústrias 
com fortes elos de encadeamento para trás e para frente da cadeia de 
produção. Por exemplo, uma fábrica de montagem pode estar impossibili-
tada de começar a operar em uma determinada localidade porque não há 
fornecedores locais de um determinado componente; ao mesmo tempo, 
um possível fornecedor desse componente talvez não comece a produzi-lo 
porque não há uma demanda local para aquele produto mais à frente na 
cadeia e exportá-lo tem um custo alto (Trindade, 2005).

Em alguns casos, a intervenção do poder público pode ser justifica-
da por externalidades. Por exemplo, as informações geradas quando um 
fornecedor faz uma busca bem-sucedida por compradores internacionais 
podem disseminar-se para outros fornecedores. Em especial, uma vez que 
um fornecedor tenha firmado um contrato com uma empresa líder e tenha 
estabelecido um histórico positivo (demonstrando, nesse processo, que 
o país como um todo é capaz de oferecer um bom produto), é mais fácil 
para outros fornecedores do setor seguirem esse caminho sem contrair 
os mesmos custos que o fornecedor inicial. Ao fazê-lo, os sucessores 
conseguem benefícios importantes decorrentes dos investimentos iniciais 
do primeiro fornecedor (e, simultaneamente, desvalorizam os possíveis 
benefícios das buscas do fornecedor inicial). Nesse sentido, os retornos 
para a iniciativa privada do estabelecimento de relacionamentos com o 
comprador seriam inferiores aos retornos sociais correspondentes e, assim, 
o investimento na construção dessas relações ficaria abaixo do ideal. Isso 
constitui uma justificativa para a intervenção do poder público. Esses efeitos 
de “transbordamento” também podem ocorrer entre os compradores. 
Por exemplo, a “descoberta”, por um comprador, de um fornecedor local 
bem qualificado também pode beneficiar outros compradores e, assim, os 
retornos para a iniciativa privada associados aos investimentos feitos para 
ajudar esse fornecedor a desenvolver as suas qualificações e capacidades 
podem ser inferiores aos retornos sociais. Essa diferença entre os retornos 
privados e sociais também constitui uma justificativa para uma intervenção.

Portanto, há muitos casos em que a existência de falhas do mercado 
pode ser uma justificativa para a intervenção pública na área das CGVs. 
Contudo, às vezes é difícil identificar essas falhas. Por exemplo, avaliar a 
existência de efeitos de transbordamento pode ser difícil porque eles não oco-
rrem automaticamente (ver Blyde, Pietrobelli e Volpe, 2014). Não obstante 
esses desafios, os países devem procurar fundamentar, da melhor maneira 
possível, as suas intervenções nas CGVs com base nas falhas do mercado.



A participação da  
América Latina e do Caribe 
nas cadeias produtivas 
internacionais

C
onforme mencionado no capítulo anterior, o conceito de cadeia 
produtiva internacional normalmente é entendido como um grupo 
de empresas em diversos países que trabalham juntas —desde a 

concepção até a distribuição de um produto— sob a coordenação de 
uma empresa principal que busca minimizar o total dos custos do sistema. 
Infelizmente, existem muito poucos bancos de dados sobre comércio ou 
investimento direito estrangeiro que ofereçam informações suficientes para 
verificar se as transações transnacionais observadas pelos economistas 
estão em conformidade com essa definição. Portanto, excetuados os estu-
dos de caso, os estudos empíricos nessa área se basearam principalmente 
em proxies para medir a participação nas cadeias de valor.

Provavelmente não existe uma única medida capaz de abordar 
todas as nuances relacionadas ao offshoring, nem há um único método 
imune a alguma forma de crítica. Neste capítulo, portanto, em vez de 
recorrermos a um único indicador, juntamos vários tipos de dados sobre o 
comércio internacional e o IED para construir uma bateria de indicadores 
alternativos. O objetivo é retratar, da maneira mais abrangente possível, 
a participação da América Latina e do Caribe (ALC) nas redes interna-
cionais de produção. Os vários indicadores formam um quadro bastante 
uniforme de como a ALC se sai em relação a outras regiões no tocante 
à participação nas cadeias produtivas globais.

>> 

2



16 <<  Fábricas Sincronizadas: A América Latina e o Caribe na Era das Cadeias Globais de Valor

Evidências dos índices de comércio intra-indústria

O primeiro indicador toma como base índices de comércio intra-indús-
tria (ver Fukao, Ishido e Ito, 2003; Jones, Kierzkowski e Leonard, 2002; 
Kimura, 2006). Ele parte da premissa de que as cadeias produtivas glo-
bais estão associadas a elos de produção encadeados em que os países 
podem importar bens intermediários, agregar-lhes valor e exportá-los 
para outro país. Assim, os elos de produção envolvem o comércio de bens 
relacionados a diferentes etapas de produção e, portanto, o comércio 
intra-indústria pode ser um indicador desses processos, desde que esse 
comércio seja medido em níveis suficientemente altos de agregação. Por 
esse motivo, os indicadores de comércio intra-indústria construídos aqui 
se baseiam em dados da classificação SITC com desagregação de quatro 
dígitos.1 Entretanto, o uso de indicadores de comércio intra-indústria não 
deixa de apresentar as suas limitações, pois também capturam o comér-
cio horizontal dos mesmos bens, o que não reflete, necessariamente, a 
participação nas cadeias produtivas globais. Não obstante, é encorajador 
que, nos nossos resultados, os países que tiveram os maiores aumentos no 
comércio intra-indústria entre 1985 e 2010 tenham sido China, Filipinas, 
Indonésia, Malásia, México e Tailândia, os quais, sem exceção, estão 
altamente integrados nas cadeias produtivas globais.

A Figura 2.1 ilustra a evolução do comércio intra-indústria médio 
nos países da região da Ásia e do Pacífico e para a ALC (a lista dos países 
de cada região consta do Apêndice 2.1). A figura mostra como esse tipo 
de comércio teve uma forte expansão na região da Ásia e do Pacífico no 
período de 1985 a 2010, ao passo que registrou um aumento relativamente 
lento na América Latina, sobretudo no tocante a manufaturados. Isso vale 
tanto para todos os tipos de bens como, apenas, para os manufaturados. Os 
níveis globais também são bastante diferentes, com o indicador médio de 
comércio intra-indústria na região da Ásia sendo o dobro do registrado na 
América Latina. Esse resultado é compatível com a noção geral de que os 
países asiáticos estão mais envolvidos na especialização vertical e na divisão 
transfronteiras da produção quando comparados com os países da ALC.2

1 Em especial, usamos o índice Grubel-Lloyd.
2 A vantagem de usar índices do comércio intra-indústria reside em sua simplicidade: eles 

só exigem dados sobre os fluxos de comércio internacional. Outras abordagens que exi-
gem apenas dados de comércio usam a descrição das classificações das linhas de comér-
cio para levantar termos como “peças e componentes” que servem como indicadores 
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Evidências do comércio de valor agregado

Outra forma de medir a participação dos países nas cadeias produtivas 
globais é descobrir o valor agregado de cada país-fonte em uma rede de 
produção integrada mundialmente. Alguns estudos já aplicaram essa 
abordagem a bens específicos, como o iPod e o iPhone (Dedrick, Kraemer 
e Linden, 2008) e a boneca Barbie (Tempest, 1996). As informações nes-
ses estudos de caso são muito ricas, mostrando quais países participam 

do comércio de bens intermediários. A ideia principal é medir a porcentagem do comér-
cio de bens intermediários no total do comércio. Esses métodos já foram usados, por 
exemplo, em Yeats (2001), Ng e Yeats (1999) e Fung, Garcia-Herrero e Siu (2009). Uma 
abordagem relacionada consiste em empregar uma classificação das Nações Unidas que 
separe os bens de acordo com o seu uso. Tal classificação é chamada de Classificação por 
Grandes Categorias Econômicas (CGCE), http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowle-
dgebase/Intermediate-Goods-in-Trade-Statistics. Esse método já foi empregado, por 
exemplo, em Baldwin e Taglioni (2011). Uma deficiência desses dois métodos se baseia 
em critérios subjetivos sobre o que constitui um bem intermediário (ver Hummels, Ishii 
e Yi, 2001). Não obstante, comparamos a Ásia e a América Latina em termos da partici-
pação dos insumos intermediários no total do comércio medida por Fung et al., (2009). 
Os resultados são compatíveis com as constatações dos índices de comércio intra-indús-
tria. Por exemplo, em 1990, a participação das exportações de peças e componentes no 
total das exportações de manufaturados foi, em média, de 31% para a Ásia e de 16% para 
a América Latina. Passadas duas décadas, em 2010, essa participação havia subido para 
40% na Ásia e recuado ligeiramente para 14% na América Latina.

Figura 2 1  Índices de comércio intra-indústria, médias regionais
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da cadeia produtiva de um determinado bem e o valor que eles agregam 
à produção. Os estudos revelaram, por exemplo, que, embora a China 
exporte o iPod e as estatísticas do comércio informem o valor cheio do 
produto, o país contribui com apenas 3,8% de seu valor agregado, dado 
que muitos outros países também participam da produção. Esse exame 
caso a caso de cadeias produtivas internacionais específicas é bastante 
revelador, mas essa abordagem exige uma grande quantidade de dados, o 
que inviabiliza examinar cada cadeia de produção de que um país participa. 
Por esse motivo, essa técnica é impraticável para medir a participação dos 
países nas CGVs.

Um novo grupo de análises vem adotando uma abordagem diferente 
e mais prática para descobrir o valor agregado dos fluxos de comércio de 
um país: combinar as matrizes de insumo–produto com as estatísticas 
do comércio bilateral (por ex., De La Cruz, Koopman e Wang, 2011; 
Hummels, Ishii e Yi, 2001; Johnson e Noguera, 2012a, 2012b; Koopman, 
Wang e Wei, 2008, 2014; Miroudot e Ragousssis, 2009). A literatura 
evoluiu rapidamente e produziu uma série de indicadores que ajudam a 
quantificar até que ponto os países participam da divisão transfronteiras 
da produção.

Nessa literatura, a inserção dos países nas CGVs é medida com 
indicadores que buscam determinar até que ponto os países participam 
de uma cadeia sequencial de atividades de produção que atravesse muitas 
fronteiras. O primeiro indicador, chamado de conteúdo de importação nas 
exportações, introduzido por Hummels, Ishii e Yi (2001), se baseia na noção 
da especialização vertical. Essa especialização se refere ao uso de insumos 
importados para produzir bens que posteriormente serão exportados, 
noção que captura com precisão a ideia de vários países encadeados em 
uma sequência para produzir um bem final. Mais recentemente, o conceito 
de valor agregado estrangeiro das exportações vem sendo usado para 
medir a especialização vertical ao salientar o valor agregado de outros 
países incorporado às exportações de um país (Koopman, Wang e Wei, 
2014). Este indicador é hoje comumente utilizado na literatura para medir 
a participação dos países nas etapas iniciais — ou nos encadeamentos para 
trás — da produção fragmentada verticalmente.

A Figura 2.2 ilustra o valor agregado estrangeiro das exportações de 
vários países latino-americanos. Esse indicador reflete a parcela do valor 
agregado estrangeiro no total das exportações de cada país. O Apêndice 
2.1 explica em detalhe a metodologia e os dados usados para desenvolver 
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esse indicador.3 A figura também mostra médias simples de dois grupos de 
comparação: os países asiáticos e a UE-27. Podemos ver, de modo geral, 
que a participação da América Latina nas CGVs é, em média, inferior à 
das regiões tomadas como base de comparação. As exportações origina-
das na Ásia e na UE fazem uso mais intensivo de insumos intermediários 
importados do que as exportações latino-americanas. Em especial, as 
exportações da Ásia e da UE usam, respectivamente, 12 e 15 pontos 
percentuais a mais de valor agregado estrangeiro do que as exportações 
da América Latina. Isso sugere que os países daquelas duas regiões estão 
mais envolvidos em processos de produção vinculados sequencialmente 
do que os da ALC.4

3 Existem conjuntos de dados à disposição do público em geral em que indicadores 
semelhantes do comércio de valor agregado já foram construídos para muitos 
países. Destacam-se World Input-Output Table, financiado pela Comissão Europeia e 
desenvolvido pela Universidade de Groningen, e Trade in Value Added Initiative (TiVA, na 
sigla inglesa), uma iniciativa conjunta da OCDE e OMC. Contudo, a cobertura dos países 
latino-americanos nesses bancos de dados é muito limitada, o que a torna inadequada 
para este relatório.

4 Cumpre notar que há certa ambiguidade ao medir a participação nas CGVs dessa 
maneira. Por exemplo, embora o elevado valor agregado estrangeiro observado no 
México certamente corrobore a inserção desse país em muitas redes internacionais de 
produção, a preocupação comum no México é como continuar a participar de muitas 
dessas cadeias produtivas com mais valor agregado mexicano (ver o Quadro 4.3), uma 
tendência que reduzirá a parcela do valor agregado estrangeiro nas exportações do país.

Figura 2 2   Participação nas CGVs por meio de encadeamentos 
nas etapas iniciais: valor agregado estrangeiro como 
porcentagem do total das exportações, média, 2003–07
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A princípio, pode parecer surpreendente que um país pequeno e de 
baixa renda como Honduras apresente um indicador de valor agregado 
estrangeiro superior ao do México, uma vez que este país tem muitos 
vínculos de produção com empresas norte-americanas nas indústrias au-
tomobilística, eletrônica e aeronáutica, entre outros setores. Este exemplo 
serve como uma boa oportunidade para aprofundar a explicação sobre o 
que está sendo medido na Figura 2.2. Um valor agregado estrangeiro de, 
por exemplo, 45% indica o percentual do valor das exportações de um 
país que vem de outras nações. Esse valor independe do número e/ou 
tipo de setores que participam das cadeias globais de valor. No caso de 
Honduras, por exemplo, mais de um terço do total das exportações é de 
têxteis, sobretudo de camisetas. Cerca de 80% do valor agregado nessas 
exportações é de fios, fibras e outros insumos com origem em outros paí-
ses, como Estados Unidos, México, China e Coreia do Sul. Isso explica a 
elevada porcentagem do valor agregado estrangeiro no caso de Honduras.

O exemplo de Honduras mostra claramente que as cadeias pro-
dutivas globais não devem ser associadas exclusivamente aos setores de 
alta tecnologia. Alguns países participam de cadeias de valor com alto 
conteúdo tecnológico, enquanto outros, em virtude da sua vantagem 
comparativa, tomam parte em cadeias de baixo conteúdo tecnológico. A 
questão do conteúdo tecnológico se torna mais clara ao desagregarmos o 
valor agregado estrangeiro incorporado às exportações em função de sua 
sofisticação tecnológica. Os resultados, apresentados na Figura 2.3, foram 
calculados com base na classificação da OCDE dos setores manufatureiros 
de acordo com o seu conteúdo tecnológico,5 o qual está ilustrado pelos 
dois gráficos na parte superior da figura. Concluímos essa descrição com 
a inclusão do valor agregado estrangeiro gerado pelo setor primário e pelo 
setor de serviços. Cumpre notar que, para cada país, a soma dos números 
nos quatro gráficos equivale ao valor da Figura 2.2.

Esse exercício mostra que o México apresenta maior valor agre-
gado estrangeiro gerado por setores de alta e média tecnologia do que 
Honduras. Isso vem ao encontro do que mencionamos anteriormente: 
as exportações hondurenhas, sobretudo de têxteis e vestuário, usam, em 
sua maioria, insumos estrangeiros com baixo conteúdo tecnológico, ou 
seja, fibras e fios, com poucos insumos de setores de alta tecnologia. Por 

5 OCDE (2005).
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outro lado, as exportações mexicanas dependem, em grande medida, de 
insumos intermediários de média e alta tecnologia.

A Figura 2.3 também pode ser usada para comparar a situação 
da América Latina como um todo com outras regiões. Por exemplo, os 
valores médios da UE e da Ásia são superiores aos da ALC nos setores 
manufatureiro e de serviços, mas ocorre o inverso no caso do setor 
primário. Em outras palavras, os países da Europa e da região da Ásia e 
do Pacífico estão mais envolvidos do que a América Latina na produção 
conjunta de bens que usam, em grande medida, insumos do setor manu-
fatureiro, assim como do setor de serviços. A América Latina, em média, 
está mais envolvida na produção conjunta de bens em que os principais 
insumos vêm do setor primário.

Voltando à Figura 2.2, outra constatação interessante é o elevado 
grau de heterogeneidade existente na América Latina, com o México e os 
países da América Central apresentando as maiores participações do valor 
agregado estrangeiro nas exportações e os países da América do Sul, as 
menores. Essa heterogeneidade está relacionada, em parte, a diferenças 
nos padrões de especialização em toda a região da ALC. A produção de 
bens primários e produtos relacionados tende a exigir menos insumos 
importados do que a de bens manufaturados. Como os processos de 
produção nos países sul-americanos normalmente estão voltados para 
produtos primários, o valor agregado estrangeiro das exportações desses 
países é especialmente baixo.

Os países especializados em produtos primários têm a maior probabi-
lidade de participar nos estágios iniciais das cadeias produtivas, fornecendo 
insumos para outros países em vez de recebê-los do exterior. Para exami-
nar em que medida as exportações de um país estão ligadas à produção 
fragmentada verticalmente nas etapas finais da cadeia, calculamos o que 
é conhecido como valor agregado indireto. Esse é um indicador do nível de 
valor agregado oferecido por um país ao exportar insumos intermediários 
usados posteriormente nas exportações de outros países.6 Esse indicador, 
mostrado na Figura 2.4, aponta a porcentagem das exportações de um país 
usadas como insumo nas exportações de terceiros países. É importante 
notar que os países da América do Sul tendem a registrar valores mais 

6 Tecnicamente, o valor agregado indireto é medido como o valor agregado incorporado 
como insumos intermediários às exportações brutas de terceiros países, como 
porcentagem das exportações brutas do país (ver Koopman et al., 2010).
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Figura 2 3   Valor agregado estrangeiro nas exportações por grau de 
sofisticação tecnológica, média, 2003–07
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altos desse indicador do que os países da América Central. Também vale 
ressaltar que a média da região latino-americana é superior à da UE e da 
Ásia. Isso sugere que, em média, a ALC participa mais do que a UE ou a 
Ásia como fornecedor de valor agregado nas etapas finas da cadeia. Mas 
isso vale apenas no caso do valor agregado gerado pelo setor primário (como 
mostra a Figura 2.5), que decompõe o indicador pelos setores geradores de 
valor agregado.7 Essa figura mostra claramente que a média da América 
Latina é superior à da UE e à da Ásia nos setores primários, ao passo que 
o inverso se aplica aos setores manufatureiros. Em outras palavras, em 
média, os países latino-americanos participam mais do que os europeus 
e os asiáticos nas cadeias internacionais de valor como fornecedores de 
insumos primários, enquanto os europeus e asiáticos participam mais do 
que os latino-americanos como fornecedores de insumos manufaturados 
com conteúdo tecnológico alto, médio ou baixo.

Uma forma de apresentar um indicador combinado da participação 
nas cadeias de valor é somar o indicador do valor agregado estrangeiro das 
exportações com o indicador do valor agregado usado nas exportações 
de terceiros países (ver Koopman et al., 2014). Isso reflete a participação 
por meio de vínculos nas etapas iniciais e finais. O indicador calculado 
pelo setor gerador do valor agregado é apresentado na Figura 2.6. Um 
exame das médias da América Latina e das regiões usadas na comparação 

7 Cumpre notar que a soma dos quatro valores referentes a cada país na Figura 2.5 é igual 
ao valor na Figura 2.4.

Figura 2 4   Participação em CGVs por meio de encadeamentos 
nas etapas finais: Valor agregado interno usado nas 
exportações de terceiros países, média, 2003–07
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Figura 2 5   Setor gerador de valor agregado interno usado nas 
exportações de terceiros países, média, 2003–07
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Figura 2 6   Valor agregado estrangeiro (cinza) e valor agregado interno 
usado nas exportações de terceiros países (amarelo), por 
grau de sofisticação tecnológica, média, 2003–07
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mostra claramente que a nossa região, de modo geral, participa menos 
do que a UE e a Ásia nos segmentos manufatureiros (e de serviços) das 
cadeias globais de valor. Ao mesmo tempo, tende a participar mais nos 
segmentos associados com o setor primário.

Também é possível perceber, mais uma vez, como os países da Amé-
rica Latina diferem em termos da sua participação. Costa Rica, México 
e Honduras, por exemplo, participam mais recebendo valor agregado 
estrangeiro (os segmentos de cor cinza tendem a ser mais longos do que 
os de cor amarelo), ao passo que Chile, Peru e Bolívia participam mais 
oferecendo valor agregado nas etapas finais da cadeia (os segmentos de 
cor amarelo tendem a ser mais longos do que os de cor cinza). Portanto, a 
América Latina desponta como uma região com grande heterogeneidade 
em termos de participação nas cadeias de valor. Por um lado, temos paí-
ses, sobretudo o México e os centro-americanos, que processam grandes 
volumes de insumos estrangeiros que são incorporados à exportação 
de bens mais perto das etapas finais de produção. Por outro, temos os 
países sul-americanos que são mais especializados em recursos naturais, 
oferecendo insumos para as exportações de outros países e, assim, estão 
posicionados mais no início da cadeia produtiva.

Para ter uma ideia mais precisa da posição de cada país na cadeia 
produtiva, podemos construir um indicador que resulta da divisão dos 
indicadores do valor agregado indireto e do valor agregado estrangeiro 
(ver Koopman et al., 2014).8 Quanto maior o valor desse indicador, mais 
inicial será a posição do país na cadeia. A Figura 2.7 mostra os resultados. 
É interessante ver, por exemplo, que o valor agregado do Peru usado como 
insumo nas exportações de terceiros países é quatro vezes superior ao 
valor agregado de outros países empregado nas exportações peruanas. 
A Figura 2.7 ilustra claramente a heterogeneidade na região mencionada 
acima, com o México e a América Central posicionados mais próximo o 
fim das cadeias produtivas e a América do Sul, mais do início. A América 
Latina como um todo está posicionada mais no início das cadeias produtivas 
globais do que os grupos tomados para comparação devido à especialização 
média da região em setores em que predominam os recursos naturais.

8 Esse indicador é a porcentagem das exportações de um país usadas como insumo nas 
exportações de outros países, dividida pelo valor agregado estrangeiro das exportações 
do país.
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Resumindo os resultados, percebe-se uma considerável heterogenei-
dade na América Latina, onde os países centro-americanos e o México 
têm uma participação maior nos segmentos finais das cadeias globais de 
valor, enquanto os sul-americanos são relativamente mais ativos nos seg-
mentos iniciais, sobretudo em virtude da sua especialização nos setores 
primários. Mesmo no grupo de países que participam dos segmentos finais 
das cadeias produtivas, algumas economias se especializam em cadeias de 
valor com baixo conteúdo tecnológico, enquanto outras se concentram em 
segmentos de alta tecnologia. De modo geral, porém, os vários indicadores 
confirmam a percepção geral de que a América Latina tende a participar 
menos das cadeias globais de valor do que outras regiões, sobretudo nos 
segmentos das cadeias de valor relacionados ao setor manufatureiro.

Duas perguntas óbvias surgem com essas constatações: os países da 
região conseguiriam aumentar a sua participação nas cadeias globais de 
valor? Eles poderiam participar de segmentos de maior valor agregado? 
É importante notar que essas perguntas não implicam, necessariamente, 
que os países devem mirar setores de alto conteúdo tecnológico, como a 
indústria eletrônica. Antes, essas perguntas apontam para a possibilida-
de até mesmo de países com vantagens comparativas em determinados 
setores identificarem segmentos de maior valor que ainda não foram 
explorados. Por exemplo, tradicionalmente, Honduras esta ligada à cadeia 
global de valor de baixa tecnologia em que a produção de camisetas é um 
dos principais itens. Hoje, Honduras pode lançar mão de conhecimentos 
adquiridos por meio das cadeias produtivas da exportação de camisetas 
para ingressar em novos segmentos exportadores da indústria têxtil, como 

Figura 2 7  Posição nas cadeias globais de valor, média, 2003–07
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o de paraquedas. Isso vale também para o setor primário. Riquezas naturais 
abundantes e a especialização em bens primários não impedem os países 
de agregar valor em cadeias produtivas relacionadas aos recursos naturais. 
Sem dúvida, são questões importantes para a região da América Latina 
a serem discutidas nos próximos capítulos deste estudo.

Também podemos usar essa metodologia para examinar a contri-
buição das diversas regiões do mundo para a participação nas cadeias 
globais de valor. A ideia é observar o nível de participação nas cadeias de 
valor que ocorre entre países da mesma região e com países de outras 
regiões. Por exemplo, os países europeus, ao participarem de cadeias 
produtivas internacionais, se envolvem mais com outros países da própria 
região? Ou as suas redes de produção se estendem por todo o planeta 
de maneira uniforme? A Figura 2.8 mostra que a participação nas redes 
internacionais de produção é mais intensa entre países da mesma região 
do que com outras regiões. A participação dentro da região na UE, Ásia e 
Pacífico, e ALC é, respectivamente, 51%, 47% e 29%. Em cada caso, essa 
participação dentro da região é sempre a mais alta. Esse resultado sugere 
que as cadeias globais de valor não se adaptam bem a grandes distâncias, 
uma questão que reaparecerá no restante deste estudo.

Evidências dos dados do IED

Outra opção para examinar a participação dos países nas cadeias produ-
tivas globais é olhar os dados sobre o IED. Na realidade, muitos países 

Figura 2 8   Contribuição regional para o valor agregado estrangeiro, 
média, 2003–07
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terceirizam parte dos seus processos de produção por intermédio de 
fornecedores independentes e não por meio do IED. Entretanto, as 
multinacionais ainda têm um papel importante em muitas redes globais 
de produção e, ao olharmos onde elas estão localizadas, temos mais uma 
oportunidade para analisar até que ponto os países latino-americanos 
participam da divisão transfronteiras da produção.

Usamos a base de dados chamada Worldbase, da Dun & Bradstreet 
(D&B), que abrange mais de 200 países e territórios e vem sendo usada 
em estudos acadêmicos para várias finalidades.9 Para cada empresa nessa 
base de dados, há informações sobre uma série de variáveis, como local 
(cidade/país), setor de produção e árvore genealógica (a matriz da empresa 
e outras partes relacionadas a ela). Seguimos Alfaro e Charlton (2009) 
para identificar se a relação entre uma empresa matriz e a sua subsidiária é 
horizontal (ambas produzem o mesmo bem), vertical (a subsidiária produz 
um insumo para a matriz) ou complexa (a relação é horizontal e vertical). 
A metodologia compara os códigos dos setores (no nível dos quatro dígitos 
da Standard Industrial Classification – SIC) da matriz e das suas filiais para 
determinar se produzem o mesmo bem e/ou se a filial é fornecedora da 
matriz. Esta última condição é definida pelo uso dos códigos dos setores 
em combinação com uma matriz de insumo–produto para identificar se o 
setor da subsidiária corresponde a um setor a montante da produção da 
matriz.10 Uma possível deficiência dessa abordagem poderia ser a cobertura 
desigual de uma base de dados de empresas do mundo todo, sobretudo 
nos países em desenvolvimento em que é mais difícil obter informações. 
Contudo, o Apêndice 2.2 traz detalhes sobre as extensas verificações 
e controles de qualidade usados pela D&B para coletar informações e 
apresenta um teste que parece validar a cobertura dos dados.

9 Por exemplo, a comparação do tamanho e dos padrões de diversificação do investimento 
estrangeiro na América do Norte (Caves, 1975), o desenvolvimento de conjuntos de 
microdados sobre empresas (Lipsey, 1978), o efeito da disponibilidade de crédito bancário 
e a criação de empresas (Black e Strahan, 2002), a relação entre desenvolvimento 
financeiro e integração vertical (Acemoglu, Johnson e Mitton, 2009), os padrões do 
IED intrassetorial e intersetorial (Alfaro e Charlton, 2009) e a relação entre propriedade 
estrangeira e desempenho dos estabelecimentos (Alfaro e Chen, 2011).

10 De maneira semelhante ao que foi feito em Alfaro e Charlton (2009), usamos a matriz 
de insumo–produto de referência do ano de 1987 publicada pelo Bureau of Economic 
Analysis e empregamos limiares alternativos do coeficiente do total de necessidades de 
insumo–produto.
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A Figura 2.9 mostra a rede de matrizes e as suas subsidiárias ligadas 
verticalmente em todo o mundo. O tamanho do círculo em cada país 
indica o total de matrizes localizadas naquele país que têm subsidiárias 
ligadas verticalmente em outros países. A espessura e a intensidade da 
cor das linhas representam o número de subsidiárias verticais integradas 
de forma bilateral entre cada país da matriz e um país anfitrião corres-
pondente. Vários pontos interessantes emanam dessa figura. Primeiro, a 
maioria das empresas matrizes multinacionais está localizada nos países 
industrializados e um número muito grande das suas filiais estrangeiras 
também está localizado em países industrializados. Isso é compatível com 
a constatação geral encontrada na literatura de que a maior parte do IED 
é do tipo Norte–Norte. Também corrobora as evidências recentes que 
indicam que o que se pensava ser fluxos de IED horizontais entre países 
desenvolvidos é, na verdade, fluxos de IED verticais (Alfaro e Charlton, 
2009). Nossas evidências também estão em consonância com os resultados 
de uma pesquisa americana: dados da revista Fortune sobre as mil maiores 
empresas americanas mostram que mais de 60% de todo o offshoring dessas 
empresas é feito em economias industrializadas (Sturgeon et al., 2012).11

No nível regional, as redes bem definidas de cadeias produtivas na 
Europa são lideradas pela Alemanha; as da Ásia têm como líder o Japão; 
já na América do Norte, essas redes têm à frente os EUA, que também 
mantêm vínculos muito fortes com a UE e a Ásia. Com a exceção do 
México e, possivelmente, do Brasil, pode-se dizer que a ALC —assim 
como a África— participa apenas marginalmente das redes de produção 
lideradas pelas multinacionais.

A Figura 2.9 oferece evidências brutas apenas da localização do IED 
vertical e não controla fatores como diferenças no nível de desenvolvi-
mento. Pode-se esperar, por exemplo, que os países mais desenvolvidos 
tenham mais subsidiárias estrangeiras do que os menos desenvolvidos. 
Ao controlar as diferenças de renda per capita, a Figura 2.10 mostra, de 
fato, que há uma relação positiva clara entre o nível de renda do país e o 

11 Já foi observado que as cadeias produtivas predominam entre países próximos com nível 
salarial elevado, como os EUA e o Canadá, ou a Alemanha e a França. O comércio 
nessas cadeias produtivas normalmente se baseia na exploração de economias de escala e 
não nas diferenças salariais. Por exemplo, uma empresa em um país desenvolvido domina 
o mercado de um determinado insumo por meio de um aprendizado prático constante 
e de economias de escala. Esse fenômeno já foi chamado de “especialização horizontal” 
(Balwin, 2012).
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número de subsidiárias verticais que ele abriga. Contudo, a maioria dos 
países da América Latina fica abaixo da linha de tendência, o que indica 
que o número de subsidiárias estrangeiras é mais baixo do que se poderia 
esperar com base no seu nível de desenvolvimento. Em outras palavras, 
mesmo após levar em consideração as diferenças de renda per capita, a 
participação da maioria dos países da região aparenta ser baixa.

Evidências do comércio de serviços

O comércio internacional de serviços é uma tendência crescente do 
comércio mundial. Em especial, o offshoring de funções empresariais, 
como contabilidade e serviços de TI, faz parte do mesmo fenômeno da 
fragmentação vertical em que as empresas decidem localizar parte da sua 
produção de componentes e/ou serviços em diversos países.12 Passaremos 
a examinar o nível de participação da América Latina no offshoring desses 
serviços e compará-lo com a participação de outras regiões.

Faremos essa comparação por meio de uma análise de duas categorias 
de serviço intrinsecamente relacionadas às cadeias produtivas globais: “ser-
viços de comunicação e informação” e “serviços empresariaisprofissionais e 

12 É importante notar que o offshoring de serviços não envolve todo o comércio de serviços. 
Parte desse comércio pode não estar relacionada à fragmentação da produção.

Figura 2 10   Número de subsidiárias estrangeiras integradas 
verticalmente e renda
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técnicos diversos”.13 Esta segunda categoria abrange serviços relacionados à 
terceirização de processos empresariais e de processos de conhecimento.14 
Os dados foram extraídos do Service Trade Database, das Nações Unidas.

A Figura 2.11 mostra as relações positivas entre as exportações des-
ses serviços e o PIB per capita dos países: as nações mais desenvolvidas 
tendem a exportar um volume maior desses serviços. A figura também 
deixa claro que a maioria dos países da região tem um desempenho abaixo 
das respectivas linhas de tendência. Isso sugere que os países latino-ame-
ricanos tendem a exportar um volume menor desses serviços do que se 
poderia esperar com base no seu nível de desenvolvimento econômico. 
No capítulo a seguir, apresentamos um modelo que indica os possíveis 
fatores por trás desse desempenho abaixo do padrão.

Recapitulando

A maioria dos indicadores que usamos para examinar a participação da 
ALC nas cadeias globais de valor apresenta um quadro semelhante: a 
participação da ALC geralmente tende a ser inferior em relação à de outras 
regiões. Contudo, a nossa região também apresenta uma heterogeneidade 
considerável. Por exemplo, o México e países centro-americanos estão 
mais inseridos nas redes de produção, sobretudo com a América do Nor-
te, e tendem a participar dos estágios finais das redes de produção. Por 
sua vez, os países da América do Sul normalmente figuram nos estágios 
iniciais das cadeias produtivas. Um conjunto claro de fatores explica pelo 
menos algumas dessas diferenças. Por exemplo, a proximidade com os 
EUA faz com que o México seja um país ideal para receber atividades 
de offshoring. De maneira análoga, os recursos naturais abundantes na 
América do Sul direcionam os países a participar de estágios mais iniciais 
das cadeias produtivas. A proximidade, a riqueza de recursos naturais e 
a relativa fartura de diferentes classes de trabalho são fatores evidentes 

13 Essas categorias fazem parte da classificação ampliada do balanço de pagamentos 
comumente usada nos bancos de dados do comércio de serviços de organizações como a 
ONU, a OCDE e o FMI.

14 Essa categoria abrange: serviços jurídicos; serviços de contabilidade, escrituração 
e consultoria tributária; serviços de consultoria empresarial e de relações públicas; 
publicidade, pesquisa de mercado e pesquisas de opinião pública; pesquisa e 
desenvolvimento; arquitetura, engenharia e outros serviços técnicos; e outros serviços 
empresariais.
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por trás dos níveis e tipos de participação nas cadeias produtivas. Con-
tudo, esses não são os únicos fatores. No capítulo a seguir, recorremos 
a uma análise mais rigorosa para identificar uma gama mais completa de 
fatores por trás da participação regional relativamente abaixo do padrão 
nas cadeias produtivas internacionais.

Figura 2 11   Exportações de determinados serviços de 
offshoring e renda
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Fonte: Cálculos dos autores com base na Service Trade Database, das Nações Unidas.



Fatores por trás da participação 
nas cadeias globais de valor: 
análises comparativas de 
países

P
artindo do trabalho de Jones e Kierzkowski (1990), economistas 
vêm desenvolvendo modelos que descrevem como as empresas 
estão fragmentando cada vez mais os processos de produção em 

várias etapas ou tarefas e transferindo-os para locais mais vantajosos 
(por ex., Deardorff, 2001a, 2001b; Findlay e Jones, 2001; Grossman e 
Rossi-Hansberg, 2008; Jones e Kierkowski, 2000, 2001). A maioria dos 
modelos dessa literatura se baseia nas constatações de estudos anteriores 
sobre o IED, especificamente aqueles em que as empresas fragmentam a 
produção ou as tarefas em diversos países para tirar partido da arbitragem 
das diferenças internacionais nos preços dos fatores (Helpman, 1984; 
Helpman e Krugman, 1985).1 O raciocínio por trás da maioria dos modelos 

1 Esta classe de modelos, chamada de modelo vertical do IED, foi desenvolvida 
paralelamente ao modelo horizontal do IED. No primeiro modelo, o motivo por trás da 
companhia multinacional é o de reduzir os custos do comércio associados à exportação 
ao estabelecer subsidiárias estrangeiras para produzir bens semelhantes aos produzidos 
na matriz (Markusen, 1984; Horstmann e Markusen, 1987). Mais tarde, foi desenvolvido 
o modelo conhecimento–capital, que abriu espaço, simultaneamente, para os motivos 
horizontal e vertical para o IED (Markusen, 1997). De modo geral, os novos modelos de 
fragmentação não se limitam exclusivamente ao estudo de multinacionais. As principais 
previsões desses novos modelos tendem a valer para empresas que fragmentam a 
produção internacionalmente, quer isso seja feito dentro dos limites da empresa ou 
por intermédio de fornecedores independentes. Outra vertente da literatura examina 
a questão mais específica de a fragmentação da produção ocorrer dentro dos limites da 
empresa ou por intermédio de um fornecedor independente (Antràs, 2003; Antràs e 
Helpman, 2004, 2008). É a chamada decisão de internalização.

>> 

3
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de fragmentação pode ser explicado de maneira simples: nos processos 
de produção tradicionais, os insumos são organizados e combinados de 
modo a gerar produtos finais no mesmo local. Quando há muitos insumos, 
normalmente é preciso coordenação, e a proximidade ajuda a reduzir os 
custos da coordenação e do transporte. Mas se as empresas conseguissem 
separar o processo de produção em diversos blocos de produção e rema-
nejá-los para locais onde os preços dos fatores são mais baixos, o total 
dos custos de produção poderia ser reduzido ainda mais. Desta forma, as 
empresas desmembrariam os seus processos de produção, desde que a 
consequente redução nos custos de produção mais do que compensasse os 
custos adicionais de coordenar os estágios de produção em locais isolados 
e movimentá-los de um lado para outro.

Este modelo destaca as principais forças por trás da fragmen-
tação internacional da produção: por um lado, há considerações sobre 
a vantagem comparativa, como as diferenças nos preços dos fatores 
que tornam o offshoring atraente. Mas, por outro lado, é preciso levar 
em conta os custos adicionais relacionados ao offshoring. Portanto, a 
fragmentação da produção ocorrerá desde que a redução dos custos 
marginais da produção mais do que compense esses custos extras re-
lacionados ao offshoring.2

Esse raciocínio ajuda a explicar por que alguns países, como a China, 
são destinos atraentes para o offshoring: quando os custos marginais da 
produção são muito baixos, quase sempre compensam os custos extras 
relacionados ao offshoring. Da mesma maneira, porém, os países em que 
os preços dos fatores são de médios a altos têm uma maior necessidade de 
evitar os custos adicionais do offshoring para se tornarem destinos atraentes.

A literatura destaca diferentes custos do offshoring. Por exemplo, 
os elevados custos de transporte provavelmente desestimulam a movi-
mentação de insumos intermediários entre os países. De maneira análoga, 

2 Existe uma literatura paralela e influente sobre as CGVs que depende menos dos modelos 
econômicos de equilíbrio geral ou parcial e mais da tipologia dos vínculos nas CGVs e 
das características das unidades que delas participam (ver, por exemplo, Gereffi, 1999; 
Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005; Humphrey e Schmitz, 2000). Nessa literatura, 
a maior parte da análise recai sobre a dimensão da governança da cadeia de valor. Em 
outras palavras, para ela é fundamental o estudo das relações de poder entre as unidades 
das cadeias de valor e a forma como essas relações afetam questões como a transferência 
de conhecimento ou o aprendizado. Trataremos de alguns desses aspectos no Capítulo 4 
deste relatório.
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serviços de telecomunicações inadequados tornariam mais difícil para uma 
empresa fazer a coordenação com unidades de produção localizadas no 
exterior (Jones e Kierzkowski, 1990). Além disso, as barreiras tarifárias e 
o alto custo das liberações alfandegárias exercem pressão sobre os preços 
dos insumos importados, sobretudo se eles cruzam por muitas vezes as 
fronteiras internacionais. Por último, os elevados custos dos processos 
na justiça em outro país no caso de quebra de contrato provavelmente 
limitariam as decisões a favor de realizar o offshoring naquele país (Jones 
e Kierzkowski, 2001). Conforme mostrado no Capítulo 2, muitos desses 
obstáculos vêm diminuindo nos últimos anos.

Neste capítulo, analisamos o impacto da redução de alguns desses 
custos sobre as decisões de offshoring. O objetivo é identificar possíveis 
caminhos pelos quais os países da América Latina e do Caribe poderiam 
aumentar a sua participação nas redes de produção. Para acentuar as 
nuances da análise, a discussão está dividida em quatro seções. A primeira 
examina a função dos serviços de transporte e logística, passando pelas 
tecnologias da informação e comunicação. A segunda se debruça sobre 
o impacto dos acordos de comércio e da política comercial em geral. Já 
a terceira passa em revista os fatores por trás da decisão de fragmentar 
a produção por meio do IED vertical ou da terceirização estrangeira, o 
que, naturalmente, leva ao tema do cumprimento de contratos. Por úl-
timo, a quarta seção analisa os determinantes do offshoring de serviços. 
Conforme mencionado na introdução, a lista de possíveis fatores a favor 
da formação de cadeias produtivas globais pode ser bastante longa. Neste 
capítulo, lançamos luz sobre as áreas que parecem ser mais pertinentes em 
termos das ideias contidas na literatura e das oportunidades para soluções 
na forma de políticas públicas.3

Cada seção apresenta estudos empíricos pertinentes e recentes 
que tratam de questões específicas por trás dos fatores que contribuem 
para a realização do offshoring. Embora cada modelo esteja voltado para 
o determinante específico em discussão, todos foram estimados de modo 
a controlar os demais elementos que possam impactar as decisões de 
offshoring.

3 No capítulo seguinte, examinamos mais de perto a questão das capacidades do 
fornecedor.
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Sincronização do comércio: a função da infraestrutura de 
transportes, comunicação e logística

As empresas que fragmentam a produção internacionalmente se veem 
diante de riscos. Um deles é a possibilidade de atrasos na chegada de 
componentes, o que pode resultar no completo fechamento de linhas de 
produção até a chegada dos insumos necessários. As empresas podem 
enfrentar essa incerteza mantendo grandes estoques de componentes. 
Contudo, as práticas modernas de cadeia de produção estão adotando, 
cada vez mais, estratégias centradas na chamada “produção enxuta”, que 
envolvem a manutenção de estoques pequenos para cortar custos. Assim, 
o mais provável é que as empresas que fragmentam a produção interna-
cionalmente procurem locais com infraestrutura adequada de transportes 
e logística a fim de reduzir falhas na cadeia produtiva e custos diversos 
decorrentes da manutenção de estoques, depreciação e manuseio. Nesta 
seção, apresentamos evidências empíricas sobre o vínculo entre a infraes-
trutura logística e a localização internacional da produção fragmentada. 
O objetivo é medir até que ponto as deficiências da infraestrutura logística 
da América Latina estão impedindo o aumento da participação regional 
nas cadeias produtivas globais.

Começaremos comparando a América Latina com outras regiões 
em termos dos indicadores de infraestrutura logística que medem três 
dimensões pertinentes para a localização da produção fragmentada. As 
duas primeiras dimensões são a qualidade das infraestruturas portuárias 
e aeroportuárias; melhorias nessas instalações estão associadas a re-
duções dos custos dos transportes, do tempo de espera e dos custos de 
manuseio (Clark, Dollar e Micco, 2004; Limão e Venables, 2002; Micco e 
Serebrisky, 2006). Nesse sentido, os países com infraestrutura portuária 
e aeroportuária adequada devem ser locais atraentes para empresas que 
buscam localizar parte dos seus processos de produção no exterior e, ao 
mesmo tempo, minimizar os custos do transporte e a possibilidade de 
falhas na cadeia produtiva.

A terceira dimensão da infraestrutura que examinamos é a logística 
necessária para a coordenação espacial da produção. Conforme mencionado 
no Capítulo 1, a infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) é crucial para dotar as empresas da capacidade para fazer a informação 
cobrir longas distâncias de forma rápida, barata e confiável, reduzindo, 
consequentemente, os custos da coordenação de estágios de produção 
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transfronteiras. O desenvolvimento de TIC de boa qualidade e disponível 
de imediato é necessário não só para oferecer acesso instantâneo à infor-
mação a numerosas partes interessadas em uma cadeia global de valor, mas 
também para viabilizar o comércio eletrônico para os consumidores e para 
otimizar a gestão logística. Portanto, os países precisam de infraestruturas 
de TIC adequadas para serem considerados destinos atraentes aos olhos 
de empresas que fragmentam a produção internacionalmente.

Frente à dificuldade em encontrar dados detalhados sobre a eficiência 
de portos e aeroportos, neste capítulo, usamos uma combinação de dados 
empíricos e indicadores de pesquisas para fazer as nossas estimações. 
Primeiro, obtivemos microdados sobre as características de portos e ae-
roportos para construir indicadores da disponibilidade da infraestrutura 
nessa área no nível de cada país. Seguindo Clark, Dollar e Micco (2004), 
usamos esses dados para construir um indicador da infraestrutura de 
portos marítimos que capturasse os portos dos países que têm capaci-
dade de içamento suficiente.4 De maneira análoga, com base em Micco 
e Serebrisky (2006), construímos um indicador da disponibilidade de 
aeroportos com pistas em condições de atender o setor de carga aérea.5 

No tocante às comunicações, combinamos uma série de indicadores de 
TIC sugeridos pela Partnership on Measuring ICT for Development.6, 7 

4 A nossa variável da infraestrutura portuária consiste no número de portos do país que 
têm guindastes com capacidade de içamento de pelo menos 50 toneladas (ao quadrado), 
normalizado pela população do país. Os dados sobre as características dos portos foram 
extraídos do World Port Index, 2011, elaborado pela Agência Nacional de Informação 
Geoespacial (NGA), dos EUA. Em uma versão alternativa, fizemos a normalização 
usando dados do emprego em cada país, o que produziu resultados semelhantes.

5 Esse indicador consiste no número de aeroportos com pistas pavimentadas de pelo 
menos 2000 metros de comprimento e 40 metros de largura (ao quadrado), dividido pela 
população do país. Essa escolha da dimensão da pista se baseia nas necessidades mínimas 
das aeronaves usadas normalmente no setor de carga aérea (ver Micco e Serebrisky, 
2006). Os dados sobre as características dos aeroportos foram extraídos da base de dados 
ST3400 de 2011, da Sandel Avionics. Em uma versão alternativa, fizemos a normalização 
usando dados do emprego em cada país, o que produziu resultados semelhantes.

6 Essa parceria foi criada em 2003 pelo Banco Mundial, CEA, CEPAL, CESAO, CESAP, 
Instituto de Estatística da Unesco, OCDE, UIT e UNCTAD, além do Grupo de Trabalho 
das Nações Unidas em TIC, para colaborar visando à definição e coleta de um conjunto 
comum de indicadores de TIC e à assistência aos países em desenvolvimento nos seus 
esforços para produzir estatísticas da informação. Os dados foram extraídos da base de 
dados World Telecommunication/ICT Indicators 2011, da UIT.

7 Os indicadores centrais consistem em: linhas de telefonia fixa por 100 habitantes; 
assinaturas de telefonia celular móvel por 100 habitantes; assinaturas de serviços sem 
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Conforme mencionado acima, combinamos esses indicadores com os 
dados do Índice de Competitividade Global de 2011, do Fórum Econômico 
Mundial. Especificamente, empregamos os índices de “qualidade da in-
fraestrutura portuária”, “qualidade da infraestrutura de transporte aéreo” 
e “qualidade da infraestrutura de TIC”. Em seguida, normalizamos cada 
um dos dados empíricos e indicadores de pesquisas para que assumissem 
valores entre 1 e 100.

A Figura 3.1 compara a média de cada um desses índices para a 
América Latina, a UE e a Ásia. Os resultados falam por si. Em média, 
fica claro que a infraestrutura logística (portos, aeroportos e TIC) na 
ALC é menos adequada do que as das outras duas regiões, seja qual for 
o indicador usado.8 Assim, a questão pertinente passa a ser então até que 
ponto, as deficiências na infraestrutura logística reduzem a capacidade da 
América Latina de atrair a produção fragmentada.

Examinamos essa questão analisando os dados mundiais sobre 
multinacionais com base na base de dados Worldbase, que apresentamos 
no Capítulo 2. Na nossa análise, avaliamos se os países com sistemas de 
logística inadequados atraem menos filiais verticais. Começamos mostrando 
uma associação bastante simples entre a participação dos países no número 
de filiais verticais e a qualidade da sua infraestrutura logística. Com respeito 
a essa infraestrutura, primeiro criamos subíndices que combinam os dados 
empíricos e os dados de pesquisas para cada uma das três dimensões da 
infraestrutura; em seguida, calculamos a média desses três subíndices.9 
A Figura 3.2 divide os países da amostra em quatro grupos (ou quartis) 
segundo a qualidade da sua infraestrutura logística. O primeiro quartil 

fio móveis terrestres por 100 habitantes; assinaturas de serviços de dados móveis com 
acesso dedicado por 100 habitantes; assinaturas de serviços de Internet fixa (com fio) por 
100 habitantes; assinatura de serviços de Internet de banda larga fixa (com fio) por 100 
habitantes; e a largura de banda internacional por usuário da Internet.

8 Esse resultado não é novo. Evidências de que os países da ALC apresentam indicadores 
mais baixos de produtividade portuária e aeroportuária do que os de outras regiões 
podem ser encontradas em, por exemplo, Moreira, Volpe e Blyde (2008) e Pages (2010).

9 Criamos um índice de infraestrutura portuária que consiste na média do indicador 
portuário construído com os dados concretos e o indicador portuário construído com 
as informações de pesquisas após cada indicador ser normalizado de modo a assumir 
valores de 1 a 100. De maneira análoga, foram construídos um índice de infraestrutura 
aeroportuária e um índice de infraestrutura de TIC mediante a combinação dos índices 
correspondentes baseados em dados concretos e em pesquisas. Por último, construiu-se 
um índice de logística global que consiste na média dos três subíndices.
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corresponde aos países com a infraestrutura menos adequada, enquanto o 
quarto quartil abrange os países com a infraestrutura de melhor qualidade. 
De imediato, fica claro que, quanto melhor a qualidade da infraestrutura 
logística, maior a participação de filiais verticais. Por exemplo, os países 
do quarto quartil respondem por 75% das filiais verticais da totalidade 
da amostra, enquanto os países do primeiro quartil têm menos de 1%.

Figura 3 1   Indicadores da infraestrutura logística, 2012
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Fonte: Cálculos dos autores.

Figura 3 2   Participação no total de filiais verticais segundo a 
qualidade da infraestrutura logística
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Podemos aprofundar o nosso entendimento examinando a depen-
dência dos setores em relação a bons serviços de logística. Conseguimos 
ver, por exemplo, que alguns setores são mais sensíveis aos prazos de 
transporte do que outros (Hummels e Schaur, 2012), sobretudo quan-
do se trata de insumos intermediários em uma cadeia produtiva global. 
Por exemplo, um importante desafio para uma cadeia produtiva de 
componentes para computadores é a sua rápida depreciação; assim, os 
componentes nessas redes de produção precisam seguir rapidamente 
ao longo da cadeia, o que exige sistemas de logística que possam fazer 
entregas rápidas. Um estudo recente sobre offshoring constatou que o 
fornecimento ágil nos mercados locais era o fator de maior importância 
no momento de decisão sobre a estratégia de obtenção de insumos para 
fabricação na indústria de produtos eletrônicos (Hackett Group, 2012). 
Segundo o estudo, setores altamente dinâmicos, em que o ciclo de vida 
dos produtos é curto e a demanda é altamente variável, tomam por base 
a qualidade dos transportes e da logística ao decidir onde localizar as 
suas fábricas. Por outro lado, o estudo também constatou que a entrega 
rápida dos componentes é bem menos importante nas cadeias produtivas 
de setores menos dinâmicos, mas altamente sensíveis aos preços, como a 
indústria moveleira. Para essas indústrias, os custos da matéria-prima e 
dos componentes são fatores bem mais importantes do que a qualidade 
da infraestrutura logística na hora de escolher o local.

Para indicar a dependência de um setor em relação aos serviços 
logísticos, empregamos um indicador da sensibilidade do setor aos tempos 
de transporte construído por Hummels e Schaur (2012). O raciocínio se 
baseia na ideia de que a rapidez na entrega exige uma boa infraestrutura 
logística; assim, os setores sensíveis aos prazos de transporte também são 
sensíveis a bons serviços de logística. O indicador se baseia no adicional 
que as empresas de um setor estão dispostas a pagar pelo transporte 
aéreo para evitar um dia a mais de transporte marítimo.10 É interessante 
notar que, como o indicador foi construído de modo a ser “agnóstico” 
quanto à importância da rapidez, ele consegue capturar a dependência 
de serviços logísticos por uma variedade de razões relativas à rapidez 
das entregas —o uso de bens perecíveis, com ciclo de vida curto ou cuja 

10 Esse indicador é calculado para mais de 1000 produtos no nível de quatro dígitos do Sis-
tema Harmonizado.
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demanda é altamente variável— e nos casos em que a incerteza e a 
possibilidade de falhas nas cadeias produtivas precisam ser minimizadas.11

A Figura 3.3 mostra a distribuição das filiais verticais entre os países 
com diversos níveis de infraestrutura logística (como na Figura 3.2), mas, 
neste caso, a amostra está dividida entre filiais verticais em setores com 
valores de sensibilidade ao tempo de transporte inferiores à mediana e 
setores com valores de sensibilidade superiores à mediana. O primeiro 
aspecto a ser observado é que, de maneira semelhante ao que ocorre na 
figura anterior, os países com infraestrutura logística melhor atraem mais 
filiais verticais do que os países em que essa infraestrutura é inadequada. 
Isso é observado seja qual for o setor: ou seja, os dois conjuntos de colunas 
crescem de um quartil para o outro. Outra constatação interessante é 
que, enquanto as duas parcelas de filiais verticais crescem do primeiro ao 
quarto quartil, a parcela dos setores com sensibilidade ao tempo acima 
da mediana cresce relativamente mais rápido. Por exemplo, enquanto os 
países do segundo quartil têm mais filiais verticais em setores não sensíveis 
ao tempo, o oposto vale para os países no quarto quartil. Esse resultado é 

11 Por exemplo, Hummmels e Schaur (2013) e Evans e Harrigan (2005) examinam a 
ligação entre a rapidez da entrega e a incerteza decorrente de oscilações rápidas na 
demanda. Clark, Schaur e Kozlova (2012) mostram que as empresas tendem a recorrer 
ao transporte aéreo, mais caro, quando aumenta a incerteza no transporte marítimo.

Figura 3 3   Participação no total de filiais verticais segundo a 
qualidade da infraestrutura logística e a dependência de 
serviços logísticos
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interessante porque nos mostra que os países com infraestrutura logística 
melhor atraem não apenas mais filiais verticais no total, mas também, 
em especial, filiais nos setores que dependem mais de serviços logísticos.

As Figuras 3.2 e 3.3 apoiam a noção de que os países com infraes-
trutura adequada de transporte e logística atraem mais filiais verticais. 
Contudo, apesar de sugestivos, esses resultados estão longe de serem 
definitivos. Os países com boa infraestrutura logística poderiam oferecer 
outros benefícios que atrairiam o IED vertical. Existe também a questão 
da causalidade: as melhorias na infraestrutura logística poderiam atrair 
o IED vertical, mas o IED também poderia impulsionar os investimentos 
na infraestrutura logística. Portanto, para fazer uma afirmação sobre a 
relação entre a infraestrutura logística e as redes internacionais de pro-
dução, precisamos de um modelo econométrico que isole, dos demais 
fatores, o efeito dessa infraestrutura e, simultaneamente, trate da questão 
da causalidade. Para tanto, empregamos uma versão ampliada do modelo 
empírico tão utilizado no comércio internacional, a equação gravitacional.

Uma descrição completa do modelo e sua estimação constam do 
Apêndice 3.1. Aqui, apresentamos a intuição básica da análise quantitativa. 
A Tabela 3.1 resume os sinais esperados de todas as variáveis incluídas 
no modelo. A rigor, o IED vertical e, assim, o comércio de insumos inter-
mediários entre uma subsidiária e a sua sede devem ser maiores entre os 
países com fronteiras comuns, a mesma língua, as mesmas raízes colo-
niais, distâncias mais curtas, barreiras comerciais menores, diferenciais 
de qualificação maiores e infraestrutura logística de melhor qualidade 
nos dois países.12 A análise também emprega técnicas que controlam as 
outras variáveis no nível do país e do setor que poderiam influenciar o IED 
vertical, mas que não são observadas pelo econometrista.13

A variável dependente no modelo é o número de filiais verticais 
localizadas no país anfitrião i do país da matriz j e do setor k. A base de 
dados se refere ao ano de 2012. Um aspecto interessante da análise em-
pírica é que também testamos formalmente a proposição de que os países 
com sistemas de logística adequados poderiam atrair mais IED vertical 

12 Para indicar o diferencial de qualificação dos países, usamos a razão entre o nível de 
qualificação do país da matriz e o do país anfitrião, onde o nível de qualificação do país 
corresponde à média dos anos de escolaridade da população com 25 anos ou mais. Alfaro 
e Charlton (2009) também usam essa média da escolaridade para indicar a riqueza em 
capital humano.

13 Trata-se de efeitos fixos no país e no setor. Ver o Apêndice 3.1.



45Fatores por trás da participação nas cadeias globais de valor  >>

em setores mais dependentes de serviços logísticos, conforme sugerido 
pela Figura 3.2.14 Os resultados da regressão são compatíveis com as 
expectativas. Mesmo após controlar o efeito dos fatores alternativos, os 
resultados indicam que os países com melhor infraestrutura logística atraem 
mais filiais verticais, sobretudo em setores mais dependentes de serviços 
logísticos. Conforme mostrado nos apêndices, esse resultado permanece 
válido com técnicas de estimação e variáveis de controle alternativas.15 
A magnitude do efeito é economicamente significativa. Constatamos, 
por exemplo, que a passagem do primeiro quartil para o terceiro quartil 
da distribuição da infraestrutura logística está associada a um aumento 
médio no número de filiais integradas verticalmente da ordem de 15%.

14 De fato, esse teste trata da questão da possível causalidade mencionada acima. Em especial, 
o teste implica um exame do efeito da interação entre países e entre setores, a chamada 
estimação da diferença em diferenças. Essa estimação busca atenuar o possível problema 
da endogeneidade associado a regressões multinacionais. O estimador da diferença em 
diferenças sofreria o efeito da causalidade reversa se o fluxo de IED de um determinado 
setor, em comparação com os dos demais setores, tivesse um efeito causal sobre o nível 
global da infraestrutura logística. Ao que parece, a probabilidade de isso ocorrer é bem menor 
do que nas regressões multinacionais comuns, em que o total dos fluxos de IED poderia ter 
um efeito causal sobre o nível global dos investimentos na infraestrutura logística.

15 Em especial, o Apêndice 3.1 mostra que a principal constatação permanece válida em 
estimações pelo método de mínimos quadrados e pelo modelo binomial negativo, após 
a inclusão de efeitos fixos da matriz, da subsidiária e do setor, e sob efeitos fixos mais 
rigorosos da matriz–subsidiária e do setor. Em uma versão mais longa desta análise, 
também mostramos que os resultados são suficientemente robustos para incluir 
explicitamente mais covariáveis no modelo; ver Blyde e Molina (2013).

Tabela 3 1   Relação esperada entre o IED vertical bilateral e os seus 
determinantes

Determinantes Sinal esperado

Fronteira comum (+)

Mesma língua (+)

Mesmas origens coloniais (+)

Distância (–)

Acordo de livre comércio (+)

Diferença salarial entre país da matriz e país anfitrião (+)

Qualidade da infraestrutura logística no país da matriz (+)

Qualidade da infraestrutura logística no país anfitrião (+)
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Também investigamos se a importância da infraestrutura logística 
tende a aumentar com a distância. Seria razoável supor, por exemplo, 
que diferenças na sensibilidade ao tempo de transporte entre os setores 
poderiam ser menos pertinentes para os países que estão muito próxi-
mos uns dos outros, pois os produtos podem ser entregues rapidamente. 
Mas quando os países estão distantes, essas diferenças deveriam pesar 
mais. Os resultados da Tabela A.3.1 (no Apêndice 3.1) confirmam essa 
suposição: a importância da infraestrutura logística adequada, sobretudo 
para os setores sensíveis à logística, aumenta com a distância. Em outras 
palavras, para que os países distantes atraiam mais IED vertical, questões 
como o aumento da eficiência dos portos ou aeroportos provavelmente 
serão mais críticos, a fim de compensar o impacto da distância, do que 
no caso dos países mais próximos. Esse resultado é pertinente para os 
países latino-americanos. Por exemplo, a distância bilateral média entre 
todos os países do leste asiático e da ASEAN é de cerca de 2.400 km, 
ao passo que a distância média entre os países da América Latina é de 
3.000 km. Se incluirmos os EUA e o Canadá, a distância entre as Amé-
ricas é de 3.200 km, ou 30% a mais do que na Ásia. No caso da UE-27, a 
distância bilateral média é de apenas 1.400 km. Assim, a geografia impõe 
um desafio quando os países da América Latina procuram ingressar em 
cadeias produtivas distantes na Ásia ou na Europa, ou mesmo quando 
buscam desenvolver cadeias produtivas dentro da sua própria região. O 
que os resultados econométricos sugerem é que a questão da infraes-
trutura logística deve ser, até relativamente, mais importante para a 
América Latina do que para outras regiões, cujos países tendem a estar 
mais próximos um do outro.

A associação entre infraestrutura logística e redes internacionais 
de produção não diz respeito apenas ao IED vertical. A Tabela A.3.1 
apresenta estimações em que as variáveis dependentes são as variáveis do 
valor agregado estrangeiro das exportações e do valor agregado usado nas 
exportações de países terceiros —apresentadas no Capítulo 2—, porém 
desagregadas de forma bilateral para se adaptar ao modelo gravitacional. 
Essas variáveis medem a participação nas cadeias de valor por meio de 
vínculos nas etapas iniciais e finais, respectivamente. Os resultados mostram 
que os países com melhor infraestrutura logística também apresentam 
maiores níveis de participação nas cadeias produtivas, medidos de acordo 
com esses indicadores alternativos. Isso é válido, em especial, nos setores 
mais dependentes de serviços logísticos.
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Passamos a usar os resultados das estimações para simular o impacto 
da melhoria da qualidade da infraestrutura logística na região. Em especial, 
indagamos qual seria o aumento do indicador específico da participação 
nas cadeias produtivas se um país da ALC melhorasse a qualidade da sua 
infraestrutura logística e atingisse o nível médio registrado na UE-27. Fi-
zemos isso para cada uma das dimensões da infraestrutura que compõem 
o índice global: portos, aeroportos e infraestrutura de TIC. Os resultados 
quanto ao número de filiais verticais são apresentados na Figura 3.4.16 
Como a maioria dos países tem deficiências importantes nas três dimensões 
da infraestrutura, sanar qualquer uma delas implica aumentos sensíveis 
de IED vertical. Em média, o número de filiais verticais subiria em cerca 
de 20% e os países com deficiências mais importantes na infraestrutura 
logística, como o Haiti ou o Paraguai, veriam aumentos ainda maiores.

Os resultados da Figura 3.4 apresentam o aumento médio do nú-
mero de filiais verticais em todos os setores da economia. A Figura 3.5 
mostra os resultados da mesma simulação quando examinamos apenas 
os setores com sensibilidade ao prazo superior à mediana. A figura indica 

16 Usamos os resultados da coluna 3 da Tabela A.3.1 (ver o Apêndice 3.1).

Figura 3 4   Variação simulada no número de filiais verticais 
decorrente da convergência à infraestrutura logística 
da UE-27
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Fonte: Cálculos dos autores.
Nota: Os valores referentes ao Haiti estão representados no eixo da direita.
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que o número de filiais verticais nesses setores sobe ainda mais do que 
antes, com uma média de 28% para a região como um todo.

Questões de política

Para melhorar os sistemas de transporte e logística de um país, é preciso 
resolver uma série de questões que vão desde a qualidade da infraestrutura 
à eficiência dos respectivos serviços. Embora uma descrição detalhada 
das políticas necessárias fuja ao alcance deste trabalho, algumas ques-
tões gerais de especial importância para as redes de produção devem ser 
salientadas. O Quadro 3.1 apresenta exemplos específicos de estudos de 
caso da América Latina em que a logística foi fundamental para permitir 
às empresas ingressar em cadeias produtivas ou desenvolvê-las.

Com respeito ao transporte marítimo, os países da América Latina 
e do Caribe percorreram um longo caminho desde os dias de forte in-
tervenção do Estado. As reservas de carga para empresas de navegação 

Figura 3 5   Variação simulada no número de filiais verticais nos 
setores sensíveis ao tempo de transporte decorrente da 
convergência à infraestrutura logística da UE-27
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Quadro 3 1  A função da logística

Este quadro apresenta dois estudos de caso em que políticas para a área de logística facilitaram 
a disseminação de cadeias produtivas globais.

Bombardier Querétaro a Durante a década de 1970, a indústria aeronáutica mundial estava inte-
grada verticalmente, com a terceirização de apenas 20% do valor total dos fabricantes de aerona-
ves típicos. Hoje, a parcela terceirizada chega a quase 80%. O México está tirando partido dessa 
tendência ao estimular o desenvolvimento de um polo aeronáutico, centrado principalmente no 
Estado de Querétaro. O objetivo é atrair empresas mundiais e apoiar os vínculos entre elas e os 
fornecedores mexicanos.

Uma das empresas estrangeiras atraídas para Querétaro foi a fabricante de aeronaves cana-
dense Bombardier. A vantagem em termos de custo, a proximidade geográfica e o acordo de 
livre comércio entre México, Canadá e os EUA (NAFTA) foram alguns dos fatores que atraíram a 
Bombardier. Mas esses incentivos foram complementados por uma série de desdobramentos na 
área de logística, como grandes investimentos no aeroporto de Querétaro. Com serviços espe-
cializados de armazenagem e uma das mais longas pistas no país, o aeroporto está localizado 
no ponto para o qual convergem as redes viária, ferroviária e de telecomunicações mexicanas, 
facilitando operações multimodais e permitindo à Bombardier enviar peças para montagem em 
Wichita e Toronto, com muito mais rapidez do que se elas fossem produzidas na China. Na verda-
de, a fábrica da Bombardier está localizada dentro do perímetro do aeroporto.

A Bombardier foi atraída para esse polo pelos fortes investimentos na infraestrutura de trans-
portes feitos pelo governo estadual. No entanto, uma série de questões logísticas também preci-
sava ser resolvida para garantir a operação sem sobressaltos da cadeia produtiva da empresa. 
Por exemplo, quando a Bombardier deu início às suas operações no México, a repartição alfan-
degária federal se localizava no centro de Querétaro e não no aeroporto. Inicialmente, as autorida-
des insistiram que cada componente deveria ser trazido do aeroporto até o centro para liberação 
alfandegária e, em seguida, ser levado de volta ao aeroporto, onde estava localizada a fábrica da 
Bombardier. Essa etapa adicional aumentava o prazo e os custos da liberação alfandegária. No 
fim das contas, o governo federal criou uma área de alfândega no aeroporto.

Outra medida que facilitou a gestão da logística foi a assinatura do Acordo Bilateral de Segu-
rança na Aviação com os EUA, que permite à autoridade mexicana responsável pela aviação civil 
certificar peças e componentes produzidos no México. Essencialmente, esse acordo eliminou 
uma etapa na cadeia produtiva, o que reduziu consideravelmente os custos e os prazos, pois as 
peças e componentes não mais precisavam ser inspecionadas nos EUA antes de serem encamin-
hados para os locais de montagem.

Basso b Desde a década de 1990, a indústria automobilística vem se tornando mais global com 
a crescente importância do IED nos países em desenvolvimento. Essa mudança na produção 
mundial resultou de uma mudança organizacional significativa em que o modelo da Ford foi subs-
tituído pelo modelo da Toyota, que prioriza a flexibilidade, qualidade e rapidez na produção. As 
montadoras passaram a delegar mais responsabilidades pelo design aos fornecedores de com-
ponentes, instando-os a fornecer soluções tecnológicas eficientes.

Um desses fornecedores é a Basso, fabricante de válvulas para motores a combustão, locali-
zada em Rafaela, Argentina. A empresa produz válvulas para fabricantes de automóveis (por ex., 
Peugeot, Ferrari e Ford), motocicletas (Harley Davidson) e tratores para a agricultura (John Deere). 

(continúa)
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estatais foram eliminadas em sua maioria, e os serviços de frete marítimo 
foram, de modo geral, liberalizados. Além disso, muitos portos e terminais 
nacionais estenderam concessões a operadores portuários privados. Um 
dos resultados foi o início de uma onda de modernização de muitas in-
fraestruturas portuárias, como a instalação de guindastes de pórtico, para 
acelerar o carregamento e descarregamento, e o rastreamento eletrônico 
de contêineres para reduzir o tempo de espera e permanência dos navios. 
Embora essas melhorias tenham sido um fator crucial para muitas cadeias 
produtivas, a produtividade da infraestrutura portuária latino-america-
na ainda está longe de ser de primeira classe. Uma base de dados rara, 
referente a um grupo de portos selecionado, por exemplo, mostra que a 

Quadro 3 1  A função da logística (continuación)

Entre os seus clientes também figuram fabricantes de motores em mercados competitivos e de 
alto desempenho e reconstrutores de motores para o mercado secundário.

A Basso conseguiu concorrer em nível mundial devido à alta qualidade dos seus produtos sob 
encomenda e a um rígido compromisso de oferecer serviços de entrega just-in-time, que é o exi-
gente modo de produção que se generalizou com o surgimento do modelo da Toyota. A logística 
é fundamental para os negócios da empresa, e o seu serviço de entrega just-in-time —que coorde-
na o armazenamento, transporte e estoque— é uma das características marcantes da companhia.

Entretanto, cumprir o compromisso de fazer remessas just-in-time não é fácil, especialmente 
quando cerca de metade dos clientes da empresa está localizada a mais de oito mil quilômetros. 
A Basso comanda um sistema de logística que faz os clientes sentirem que as longas distâncias 
não são importantes.

Uma mudança fundamental para a capacidade da empresa de cumprir os seus compromis-
sos de entrega foi a criação de uma repartição alfandegária argentina na cidade de Rafaela, 
uma medida que resultou da ação conjunta de empresários e autoridades municipais. A nova 
repartição permite à Basso liberar todas as operações de exportação e importação em Rafaela 
sem a necessidade de cumprir esses procedimentos no porto de Buenos Aires. Uma vez que 
as válvulas expedidas de Rafaela já foram verificadas e aprovadas pela alfândega, a entrega é 
bem mais rápida.

Apesar desses avanços, a empresa ainda precisa se preparar para possíveis problemas de 
logística, como bloqueios nas estradas ou greves nos portos. Por exemplo, a Basso mantém um 
estoque permanente de artigos em navios e armazéns, uma prática que aumenta os seus custos 
com estoque. Assim, embora se beneficie da liberação alfandegária facilitada, a empresa incorre 
em outros custos para enfrentar a incerteza na logística.

Os exemplos da Bombardier e da Basso ilustram o fato de que criar um sistema de logística 
adequado não se limita apenas a grandes obras de infraestrutura física, mas envolve também 
políticas menos visíveis, mas talvez de igual importância para a gestão da logística.

a Com base em material de Brown-Grossman e Domínguez-Villalobos (2012) e comentários de Michael R. McAdoo, vice-pres-
idente da área de comércio internacional da Bombardier, no Fórum Econômico Mundial de 2012 sobre a América Latina.
b Com base em material de González, Hallak, Schott e Soria (2012).



51Fatores por trás da participação nas cadeias globais de valor  >>

produtividade média, medida em termos de TEU por metro de cais,17 dos 
portos do Sudeste Asiático é quase três vezes superior à produtividade 
média dos portos da América Latina (Drewry, 2010).

Os países latino-americanos que buscam participar das redes glo-
bais de produção precisam, portanto, continuar a empreender reformas 
que elevem a produtividade da sua infraestrutura portuária e aumentem 
a eficiência dos serviços auxiliares, como o manuseio e a armazenagem 
de carga.

Além da liberalização do setor e da descentralização das operações 
portuárias, há muitas outras áreas em que o governo deveria ter um papel 
ativo. Por exemplo, as autoridades precisam elaborar regulamentos efi-
cazes que garantam a contestabilidade dos mercados para evitar práticas 
anticompetitivas por parte de transportadoras e empresas de navegação 
(Sanchez e Wilmsmeier, 2009). Além disso, o governo precisa fazer inves-
timentos, por exemplo, na dragagem de canais, para permitir a entrada, 
no porto, de embarcações maiores, com custos operacionais menores. É 
possível que esses investimentos não sejam feitos sem a intervenção do 
poder público. Embarcações de porte cada vez maior que viajam a veloci-
dades maiores estão entrando em operação constantemente. As maiores 
em uso atualmente (13.000 TEUs, em média) devem começar a servir a 
região nos próximos cinco a oito anos (CEPAL, 2012). Para receber essas 
embarcações, talvez sejam necessários novos planos e estratégias para 
o setor portuário e as atividades a ele relacionadas em muitos países da 
região (CEPAL, 2012). Um passo importante nesse sentido é a expansão 
do Canal do Panamá. A conclusão do novo conjunto de eclusas e dos 
projetos auxiliares (dragagem e alargamento) permitirá ao canal receber 
navios porta-contêiner de até 13.000 TEUs.

Assim como na infraestrutura portuária, a eficiência dos aeroportos 
melhorou em consequência de uma mudança gradual do modelo tradicio-
nal de propriedade estatal para sistemas com esquemas alternativos de 
privatização e contratos de concessão. Com a exceção de alguns serviços, 
como os meteorológicos, a maior parte das operações comerciais e de 
manuseio pode ser oferecida em condições de concorrência. De modo 
geral, a privatização de aeroportos em todo o mundo levou a aumentos 

17 A literatura marítima costuma usar esse indicador de desempenho para os terminais 
de contêineres. Ele mede o número de contêineres em unidades equivalentes a 20 pés 
manuseados por metro linear de cais por ano.
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de eficiência. No entanto, a privatização na América Latina se deu a um 
ritmo mais lento do que em muitas outras partes do mundo, sobretudo 
na região da Ásia e do Pacífico e nos países industrializados (ACI, 2008). 
Ademais, a transferência de propriedade nem sempre resultou em maior 
eficiência, o que poderia ser explicado pela falta de contestabilidade do 
mercado. Desta forma, os governos da região precisam aprovar regula-
mentações que garantam condições de concorrência para os serviços 
auxiliares (Serebrisky et al., 2011).

Para suprir as demandas das cadeias produtivas globais, também se 
faz necessário liberalizar os serviços aéreos internacionais da região. Em 
outras partes do mundo, muitas empresas inseridas em redes de produção 
podem escolher entre várias companhias aéreas porque os mercados de 
transporte aéreo são mais abertos. Por exemplo, o direito de uma com-
panhia transportar do seu próprio país para um segundo país e desse país 
para um terceiro —a chamada quinta liberdade— é fundamental para 
muitas cadeias produtivas. Com a demanda dos fabricantes por insumos 
de múltiplos fornecedores, a quinta liberdade dá às companhias a flexibi-
lidade necessária para atender múltiplos centros.

Na América Latina e no Caribe, os serviços aéreos ainda são res-
tritos por acordos bilaterais antigos que impõem limitações rigorosas no 
tocante ao acesso aos mercados. Por exemplo, embora muitos acordos 
concedam os direitos previstos na quinta liberdade, normalmente existem 
limites quanto à capacidade do que é transportado e preferência é dada 
aos passageiros em detrimento da carga. É preciso envidar esforços para 
eliminar esses limites. Em um nível mais amplo, a região precisa fazer 
mais para acompanhar as iniciativas de liberalização em outras partes do 
mundo, a maioria das quais foi levada a cabo por meio de acordos de céus 
abertos (open skies). Por exemplo, já foi comprovado que acordos dessa 
natureza firmados pelos EUA reduziram os custos do transporte aéreo 
em cerca de 9% e, ao mesmo tempo, aumentaram em 7% a parcela de 
produtos importados que chega por via aérea (Micco e Serebrisky, 2006). 
Um movimento a favor de um acordo regional de céus abertos na América 
Latina e no Caribe certamente reduziria os custos da conexão de forne-
cedores e compradores em vários pontos da cadeia produtiva da região.

Também é preciso resolver questões de política para melhorar a 
infraestrutura de TIC da região. Antes do início das ondas de privatização 
da década de 1990, os preços no setor de telecomunicações não refle-
tiam os custos efetivos da prestação dos serviços; não havia incentivos 
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à inovação e, de modo geral, os serviços eram de baixa qualidade (Razo 
e Rojas, 2007). A privatização que pôs fim aos monopólios estatais 
gerou mais inovação e, em geral, aumentou a eficiência na prestação 
dos serviços (Aguerro e Mastrini, 2009; De Laiglesia, 2007). Contudo, 
a liberalização não resultou, automaticamente, em um aumento da 
concorrência. Muitos países, por exemplo, concederam períodos de 
exclusividade para permitir às empresas investir na modernização e 
instalação da infraestrutura de modo a consolidarem a sua posição no 
mercado. Esses períodos fortaleceram a posição dominante das empre-
sas já estabelecidas e criaram incentivos para que estas fixassem preços 
altos e impedissem o acesso a novos serviços (Razo e Rojas, 2007). Os 
longos períodos de operação exclusiva concedidos aos investidores iniciais 
adiaram consideravelmente a entrada de novos provedores e obstruíram 
a criação de mercados competitivos.

Além disso, a legislação e as agências reguladoras de TIC criadas 
há anos não se mostraram capazes de estimular a concorrência e fazer 
face aos desafios do setor. Por exemplo, hoje as empresas costumam 
oferecer pacotes que combinam diversos tipos de serviços. Essa nova 
tendência cria um desafio para o regulador, que precisa determinar a 
definição pertinente de mercado em que deve basear as decisões sobre 
comportamento anticompetitivo (Aldana e Vallejo, 2010; Rozas, 2002). 
Os principais desafios no setor de telecomunicações atualmente são a 
redução dos elevados níveis de concentração de mercado e a criação 
de condições para o desenvolvimento de mercados competitivos. O 
setor precisa melhorar constantemente e aprender a se adaptar à 
regulamentação sobre as práticas anticompetitivas para enfrentar 
esses desafios.

O exercício econométrico desta seção fez uma modelagem explíci-
ta da função das infraestruturas aéreas, marítimas e de TIC essenciais. 
Contudo, embora essas infraestruturas sejam peças importantes do 
sistema de logística de um país, elas não são as únicas. As cadeias produ-
tivas também exigem serviços alfandegários mais eficientes e processos 
simplificados de autorização de acesso (ver o Quadro 3.1 e também a 
seção seguinte). Da mesma forma, já foi comprovado que a inadequação 
da infraestrutura interna relacionada aos transportes, como a baixa den-
sidade e a qualidade ruim de muitas malhas viárias na América Latina, 
tem um impacto negativo sobre o desempenho da região no comércio. 
Nessa área, as questões relevantes para políticas vão desde a atribuição 
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de uma nova prioridade a esses investimentos há muito protelados até a 
melhoria da regulamentação do setor de transporte interno. Esses temas 
importantes merecem ser discutidos em relatórios separados (ver, por 
exemplo, Mesquita Moreira et al., 2013).

Desintegração da produção e integração dos mercados: 
a influência dos acordos de integração profundos

Como os acordos de integração econômica afetam a formação das cadeias 
produtivas internacionais? Em que condições eles apoiam as redes de 
produção entre os países? Os acordos de comércio, e a política comercial 
em geral, são parcialmente responsáveis pela falta de participação dos 
países latino-americanos nas cadeias globais de valor? Esta seção busca 
apresentar algumas respostas a essas importantes perguntas.

Evidências casuais e estudos regionais costumam apontar que muitas 
cadeias produtivas globais são afetadas pelos acordos e/ou arranjos entre 
nações. Por exemplo, antes do acordo automobilístico firmado entre EUA 
e Canadá em 1965, o comércio de peças de automóvel entre esses dois 
países praticamente não existia. Com a assinatura do acordo e a redução 
das barreiras tarifárias a zero, criou-se uma cadeia produtiva no setor 
automobilístico entre os dois países e o comércio de veículos disparou 
(Hummels, Rapoport e Yi, 1998).18

É evidente que países fortemente integrados têm maior probabilidade 
de participar das mesmas redes internacionais de produção. De inicio, o ato 
de cruzar fronteiras está sempre associado a custos adicionais, como direitos 
tarifários, os quais costumam ser eliminados nos acordos de comércio. 
O impacto da remoção de barreiras tarifárias pode ser proporcionalmente 
maior no caso de um processo de produção que cruza fronteiras muitas 

18 Da mesma forma, Curran e Zignago (2012) mostram que, após a expansão da União 
Europeia em 2004, os novos membros se tornaram uma fonte bem mais importante 
de insumos intermediários para os antigos membros da união. De maneira análoga, 
Karkkainen (2008) mostra que os fluxos de IED dos antigos membros da UE para os novos 
membros aumentaram, chegando a níveis sem precedentes, no período que antecedeu 
a expansão. Os principais beneficiários do IED foram a Hungria, a República Tcheca e a 
Polônia, os três países que, desde então, se tornaram peças cruciais da cadeia produtiva 
europeia. Na Ásia, o crescimento inicial das redes de produção pode ter induzido uma 
demanda crescente pela harmonização de determinadas políticas nacionais nas diversas 
jurisdições e, de modo geral, por um aprofundamento da integração, a fim de permitir que 
as redes de produção transfronteiriças operem de maneira mais tranquila (OMC, 2011).
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vezes —o que normalmente ocorre em muitas cadeias produtivas— do que 
no caso de um bem final que cruza uma fronteira apenas uma vez.19 Além 
da questão das tarifas, a criação de redes de produção que atravessem 
países pode envolver uma mistura de fluxos relacionados ao comércio, 
investimento e conhecimento técnico, cuja maximização exige uma estreita 
colaboração das partes envolvidas. Por exemplo, o offshoring de uma filial 
envolve investimentos transfronteiras que talvez não sejam feitos sem 
regras de investimento adequadas no país anfitrião. De maneira análoga, 
recorrer à subcontratação de fornecedores locais geralmente exige um 
fluxo de conhecimento que algumas das empresas principais relutam em 
proporcionar sem a devida garantia dos direitos de propriedade intelectual. 
A entrega rápida de produtos, uma característica de especial importância 
em muitos setores (conforme observado na seção anterior), pode exigir 
a harmonização e simplificação dos procedimentos alfandegários e de 
segurança entre as partes envolvidas. Em suma, atividades transfronteiras 
complexas tendem a exigir regras complexas (Baldwin, 2012).

Nesse sentido, esquemas de integração profundos podem estar 
associados a uma maior partilha transfronteiras da produção porque 
tendem a incorporar temas que vão além da simples redução de tarifas. 
Entre outros, destacam-se temas como as regras constantes da política 
de investimento, os direitos de propriedade intelectual e a harmonização 
das técnicas de gestão em procedimentos alfandegários para agilizar a 
liberação de bens. Em suma, os acordos de integração profundos tendem 
a criar condições que provavelmente serão importantes para as cadeias 
produtivas globais.

Nesta seção, analisamos a proposição de que os acordos de integração 
econômica facilitam o processo de fragmentação. Em especial, examinamos 
a noção de que acordos profundos oferecem mais incentivos à formação 
de cadeias produtivas globais do que acordos superficiais. Se os acordos de 
integração, especialmente os profundos, estão estreitamente associados 
à formação de cadeias produtivas internacionais, surgem duas questões 
gerais para os países da América Latina. Primeiro, as perspectivas de mel-
horia de sua participação nas redes de produção extrarregionais regidas 

19 Essa noção é desenvolvida formalmente por Ishii e Yi (1997), ao mostrarem que as 
reduções tarifárias têm um efeito proporcionalmente maior sobre o comércio vertical 
que envolve bens produzidos sequencialmente em múltiplos países em comparação com 
bens produzidos em apenas um único país.
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pelos seus respectivos acordos provavelmente permanecerão limitadas a 
não ser que a adesão a esses acordos seja ampliada ou as regras de origem 
se tornem mais flexíveis; examinaremos essa questão mais adiante nesta 
seção. A outra questão diz respeito aos múltiplos acordos de comércio 
na América Latina. Os países latino-americanos não estão integrados 
em um acordo de comércio regional, mas sim estão ligados por meio de 
uma complexa teia de múltiplos acordos que provavelmente restringem o 
alcance da fragmentação da produção na região. Também discutiremos 
essa questão ainda nesta seção.

Analisaremos, primeiro, os impactos dos acordos de comércio sobre 
a participação das CGVs. Para esse fim, lançamos mão de um modelo 
econométrico que examina os efeitos desses acordos sobre um indicador 
de offshoring baseado nos dados do IED apresentados no Capítulo 2, es-
pecificamente, as subsidiárias integradas verticalmente. O modelo estima 
os impactos dos acordos sobre o número de subsidiárias estrangeiras inte-
gradas verticalmente em um par de países anfitrião–matriz em um dado 
ano durante o período 1980–2005. Ele contém uma série de variáveis que 
controlam características do par de países que não variam com o tempo 
(como a distância bilateral), assim como características do anfitrião e 
matriz que variam com o tempo, como o PIB. Os detalhes desse modelo 
e dos dados empregados podem ser consultados no Apêndice 3.2.

Os resultados (apresentados na Figura 3.6) indicam que os acordos 
preferenciais de comércio têm um impacto positivo e considerável sobre 
o número de subsidiárias integradas verticalmente acolhidas por países 
sócios. A primeira barra do gráfico mostra que os países com acordos 
de comércio têm 8%mais subsidiárias do que os países sem acordos de 
livre comércio. As três barras seguintes apresentam os resultados de um 
exercício que examina a premissa de que formas profundas de integração 
induzem um aumento maior da partilha transfronteiras da produção do que 
os acordos de comércio superficiais. Para simplificar, agrupamos os acordos 
em três tipos: acordos de comércio preferencial (PTAs), acordos de livre 
comércio (FTAs, na sigla em inglês) e acordos de integração profundos, 
que abrangem uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões econômicas. 
A figura mostra que os acordos de comércio preferencial não produzem 
efeito significativo sobre a divisão transfronteiras da produção. Já os países 
com acordos de livre comércio têm 9% mais subsidiárias do que os países 
sem esse tipo de acordo. Por último, os países com acordos de comércio 
profundos, como os mercados comuns ou as uniões econômicas, têm 
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12% mais subsidiárias do que os países sem acordos dessa natureza. Essas 
constatações corroboram a noção mencionada acima de que os acordos 
de integração profundos oferecem mais incentivos à formação de cadeias 
produtivas globais do que os acordos superficiais, pois tendem a incorporar 
medidas que vão além da simples redução de tarifas. Ao fazê-lo, influem 
em uma série de dimensões que tendem a ser importantes para o bom 
funcionamento das cadeias produtivas.

Podemos aprofundar a investigação da relação entre acordos de 
comércio e o IED vertical explorando os canais por meio dos quais esses 
acordos aumentam o número de filiais integradas verticalmente. Na nossa 
análise, buscamos determinar se o aumento total no número de subsidiárias 
se deve, primeiramente, a um aumento no número de subsidiárias abertas 
por empresas matrizes ou a um aumento no total de empresas matrizes 
que abriram subsidiárias. Da mesma maneira, examinamos se o aumento 
no número de subsidiárias corresponde a uma ampliação do número de 
subsidiárias nos mesmos setores ou uma expansão em novos setores. Os 
resultados (apresentados na Figura 3.7) apontam duas características: 
primeiro, o aumento na fragmentação da produção se deve, primeiramente, 
a um aumento no total de empresas matrizes que abriram subsidiárias; 
segundo, o aumento ocorre principalmente porque cresceu a diversificação 
dos setores em que essas fábricas atuam.

Uma questão relativa aos acordos de comércio e às redes de pro-
dução é que, embora esses acordos possam induzir a formação dessas 
redes, as redes existentes também podem gerar uma demanda por esse 
tipo de acordo. Essa demanda por uma integração mais profunda poderia 
resultar na eliminação de barreiras técnicas ao comércio, que tendem a 
ter um custo alto para o offshoring (Lawrence, 1996).

Figura 3 6   Impacto estimado dos acordos de comércio sobre o IED 
vertical

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

Acordos PTA FTA UA, MC , UE

Fonte: Cálculos dos autores.



58 <<  Fábricas Sincronizadas: A América Latina e o Caribe na Era das Cadeias Globais de Valor

Na Ásia, por exemplo, muitas redes regionais de produção foram 
desenvolvidas antes da aceleração da integração asiática no âmbito da área 
de livre comércio da ASEAN e dos acordos de livre comércio ASEAN+1 
(Kimura e Obashi, 2011). Ainda assim, muitas políticas favoráveis ao co-
mércio internacional e ao investimento implementadas na Ásia podem ter 
contribuído para esse crescimento inicial das cadeias produtivas regionais, 
como as medidas agressivas para atrair o IED que tiveram início no fim 
da década de 1980, os períodos de liberalização unilateral do comércio, 
a criação de zonas de processamento de exportações e, em especial, os 
baixos níveis de proteção contra as importações de insumos intermediários, 
que discutiremos mais à frente.

De modo geral, porém, a possível relação de causalidade entre as 
CGVs e os acordos de comércio poderia enviesar as estimações apresen-
tadas acima. Dessa forma, fizemos uma série de testes para examinar 
a possibilidade de causalidade reversa. Por exemplo, incluímos valores 
defasados e valores futuros (lead variables em inglês) da variável do acor-
do. Embora os valores defasados fossem significativos, os valores futuros 
não o foram. Além disso, fizemos um exercício placebo ao examinar se 
havia uma correlação entre os vínculos de produção atuais e os acordos 
futuros; não encontramos nenhuma evidência dessa correlação (ver 
os detalhes no Apêndice 3.2). Esses resultados indicam que a possível 

Figura 3 7   Impacto estimado dos acordos de comércio sobre o IED 
vertical, por canais
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relação de causalidade entre as redes de produção e os acordos não afeta 
necessariamente os resultados analíticos apresentados acima.

Questões de política comercial

Embora esquemas de integração profundos estejam associados a CGVs, a 
abordagem multilateral seria a maneira ideal de promover essas redes. À 
medida que os acordos regionais de comércio continuam a se multiplicar, uma 
empresa que pretenda participar de redes de produção abrangendo vários 
acordos de comércio teria dificuldade em acompanhar todas as diferenças 
nas regras que as regem. De forma semelhante, à medida que a produção de 
um bem é fatiada entre mais e mais países, as barreiras entre terceiros países 
nas etapas iniciais ou finais se tornam tão importantes quanto as barreiras 
entre os dois primeiros parceiros; sendo assim, o melhor seria resolvê-las 
em conjunto. Mas o crescimento do sistema multilateral não acompanhou 
as tendências modernas da fragmentação da produção e ainda precisa ofe-
recer o ambiente de políticas no nível mundial de que as cadeias produtivas 
internacionais precisam para prosperar. Na verdade, os países vêm usando 
acordos bilaterais e regionais de comércio para preencher esse vácuo.

Os acordos de comércio (ACs), porém, podem estar associados ao 
problema bastante conhecido do desvio do comércio, ou seja, a situação 
em que o comércio é desviado de um produtor mais eficiente que não faz 
parte do acordo para um menos eficiente no âmbito do acordo.

Outro risco em potencial dos ACs é que, às vezes, eles estabele-
cem limites rigorosos quanto à abrangência das atividades que os países 
membros podem desempenhar dentro da cadeia produtiva. Isso ocorre 
com a Iniciativa para a Bacia do Caribe, em que os países membros que 
exportavam têxteis para os EUA não eram tarifados nos EUA, mas apenas 
no caso das operações de montagem mais básicas da indústria têxtil e de 
vestuário, principalmente a costura. No fim das contas, essa iniciativa foi 
ampliada e se transformou na chamada Lei de Parceria e Comércio com 
a Bacia do Caribe (CBTPA, na sigla em inglês). Contudo, mesmo neste 
ponto, a tarifa caiu para zero apenas no caso dos produtos em que o va-
lor agregado local consistia em operações de corte, montagem, costura 
e acabamento. Foi apenas com a entrada em vigor do Acordo de Livre 
Comércio da América Central (CAFTA) que todos os aspectos do pro-
cesso de produção na cadeia produtiva dos artigos têxteis e de vestuário, 
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inclusive o uso de fios, fibras e outras matérias-primas locais, puderam ser 
desempenhados nos países da América Central (Pipkin, 2011). Esse exemplo 
mostra que, embora alguns ACs possam abrir novas perspectivas para 
os países em desenvolvimento participarem da divisão transfronteiras da 
produção, essa participação pode ser limitada a apenas alguns segmentos 
da cadeia produtiva, uma prática que pode eliminar oportunidades com 
potencial para se tornarem importantes.

Os ACs também podem desestimular o uso de peças e materiais 
mais baratos de terceiros países devido às suas regras de origem (ROs). 
Isso é válido, em especial, quando essas peças e materiais são usados 
para produzir bens finais que, posteriormente, são exportados para 
outros membros abrangidos pelo acordo. Nesse sentido, as ROs pode-
riam aumentar os custos de produção até o ponto em que o custo de 
conformidade seja maior que o benefício das preferências conferidas pelo 
acordo (Estevadeordal e Suominen, 2008). Isso pode ser especialmente 
problemático para os países latino-americanos que estão procurando 
participar de cadeias produtivas extrarregionais, sobretudo na América 
do Norte, UE e Ásia.

Naturalmente, as ROs são partes cruciais de muitos acordos de co-
mércio, pois estabelecem as condições que um produto precisa cumprir para 
ser considerado habilitado a ter acesso preferencial nos países membros. 
Elas são usadas, principalmente, para evitar a triangulação comercial — ou 
seja, evitar que os produtos de países não participantes cheguem a um 
parceiro do AC que imponha tarifas altas mediante o transbordo do pro-
duto por intermédio de um membro do AC que imponha tarifas baixas. 
Mas as ROs podem limitar bastante as opções que as empresas têm para 
localizar etapas da sua produção no exterior.

Os ACs também exigem que as empresas lidem com a possível com-
plexidade associada ao acompanhamento de múltiplas ROs. Quando um 
exportador produz apenas um bem e a maioria dos insumos intermediários 
são obtidos dentro do país, os custos do cumprimento de múltiplas ROs 
talvez não sejam tão altos. Entretanto, quando um exportador produz 
mais bens e a fragmentação da produção aumenta, envolvendo mais paí-
ses, os custos de lidar com várias origens podem ser consideravelmente 
mais altos. Eles podem subir ainda mais se os fornecedores não forem 
subsidiárias integrais, mas sim empresas independentes em outros países. 
Nesse caso, é menos provável que existam canais transparentes para 
transmitir as informações de origem do fornecedor, como preço e outras 
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questões sensíveis. Por exemplo, os fornecedores podem não ter incentivos 
suficientes para oferecer aos seus clientes as informações completas sobre 
os insumos por temer que isso possa prejudicar a relação; o cliente poderia 
então contatar diretamente o subcontratado e eliminar o fornecedor da 
cadeia (Staples e Harris, 2009).

A questão é como encontrar o melhor alinhamento entre a prática 
legítima de contornar a triangulação comercial e a realidade das CGVs. 
As restrições geralmente apresentadas pelas ROs podem ser reduzidas 
por meio de vários mecanismos, como níveis de minimis mais elevados, a 
permissão do uso de drawbacks ou regras de acumulação flexíveis.

As regras de minimis, por exemplo, permitem o uso de uma porcen-
tagem específica de produtos não originários no processo de produção 
sem afetar a condição de origem do produto final. Os mecanismos de 
drawback são usados para devolver o pagamento de tributos aplicáveis 
ao material não originário empregado na produção de um bem final que 
posteriormente é exportado para outros membros do acordo.

Por último, a acumulação geralmente significa que os insumos dos 
parceiros comerciais podem ser usados na produção de um bem final sem 
prejudicar a origem do produto. Praticamente todos os ACs permitem a 
acumulação bilateral, o que significa que os materiais originários de um país 
membro são considerados originários do país parceiro e vice-versa. Em 
acordos entre mais de dois países, isso às vezes é chamado de acumulação 
diagonal. Já a acumulação integral significa que toda operação em um dos 
países sócios pode ser contada, quer o processamento seja suficiente ou 
não para conferir a condição de originário aos materiais. A acumulação 
integral é especialmente benéfica para a formação de cadeias regionais 
de valor, pois permite que contribuições menores para o produto final 
sejam levadas em consideração e combinadas para estabelecer a origem 
do produto final. Além disso, vem crescendo a tendência de empregar a 
acumulação ampliada para permitir que três ou mais países com acordos 
de comércio separados, porém sobrepostos, efetivamente combinem os 
seus tratados bilaterais para que os insumos possam ser obtidos de qualquer 
parte da rede. Essa abordagem poderia ser a estratégia mais eficaz para 
“multilateralizar” as ROs em todos os acordos de comércio.

Muitas evidências empíricas revelam que alguns desses mecanismos 
podem diminuir as restrições impostas pelas ROs e gerar um aumento 
dos fluxos de comércio. As evidências são fortes, sobretudo, no caso do 
papel dos esquemas de acumulação (Augier et al., 2005; Estevadeordal 
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e Suominen, 2008; Hayakawa, 2012; Park e Park, 2009).20 Todas essas 
análises mostram que os esquemas de acumulação mais flexíveis surtem 
efeitos positivos e significativos sobre o comércio. Por exemplo, Augier, 
Gasiorek e Tong (2005) e Hayakawa (2012) mostram a acumulação dia-
gonal associada a efeitos de geração de comércio da ordem de 4% a 15%. 
Efeitos ainda maiores, da ordem de 30% a 100%, são encontrados ao 
comparar membros em esquemas de acumulação integral com aqueles em 
esquemas de acumulação bilateral (Estevadeordal e Suominen, 2008; Park 
e Park, 2009). Portanto, existe um forte argumento em favor de ampliar a 
acumulação de ROs no intuito de reduzir os custos implícitos enfrentados 
por participantes, ativos e potenciais, de redes internacionais de produção.

Existem sinais de que países em várias partes do mundo estão pas-
sando a compreender a importância de esquemas flexíveis de obtenção 
de insumos. Por exemplo, ao longo dos quase 20 anos desde a sua entrada 
em vigor, o NAFTA já passou por quatro rodadas de alterações nas ROs, 
que se tornaram cada vez mais permissivas quanto a materiais de fora 
da América do Norte. Claramente, essa é uma boa notícia para outros 
países da América Latina que visam a ingressar em redes de produção no 
polo norte-americano. Outros acordos contêm mecanismos semelhantes 
para modificar as ROs com o passar do tempo, mas, conforme aprendido 
com a experiência do NAFTA, eles tenderam a começar as negociações 
a partir de regras menos restritivas.

No tocante à arquitetura mais ampla do regime de origem, também 
foram empreendidas reformas que tratam de questões como a acumu-
lação. Conforme mencionado acima, a existência de acordos de comércio 
múltiplos e sobrepostos pode impor limites à fragmentação da produção 
transfronteiras. Em consequência, os países estão cada vez mais cons-
cientes da necessidade de eliminar esses atritos. Talvez o experimento 
mais substancial na ampliação da acumulação tenha envolvido a zona de 
acumulação conhecida como “Pan-Euro-Med”. Embora a expansão da UE 

20 As evidências se baseiam em diversas técnicas de identificação. Por exemplo, Esteva-
deordal e Suominen (2008) e Park e Park (2009) examinam a diferença nos fluxos de 
comércio entre grupos de pares de países (ou seja, as diferenças entre os signatários de 
acordos com cumulação diagonal e os signatários de acordos sem cumulação diagonal). 
Augier et al. (2005) comparam os fluxos de comércio nos mesmos pares de países antes 
e depois de a cumulação diagonal ser adotada. Hayakawa (2012) compara os fluxos de 
comércio entre os mesmos dois países, porém em dois tipos de esquemas: um com cumu-
lação bilateral e o outro com cumulação diagonal.
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tenha tornado irrelevante a maioria dos seus elementos mais significativos 
do ponto de vista econômico, o mecanismo que entrou em vigor em 1997 
harmonizou as disposições das ROs de mais de 10 acordos bilaterais dentro 
da UE e permitiu a cumulação entre todos os parceiros.

Uma experiência notável de acumulação na América Latina envol-
veu a América Central e o México. Entre 1995 e 2001, o México havia 
firmado acordos distintos com a Costa Rica (1995), a Nicarágua (1998) e 
o “Triângulo do Norte” formado por El Salvador, Guatemala e Honduras 
(2001). Esses acordos não previam a cumulação entre todos os seis países 
e, assim, tinham como efeito a segmentação das cadeias de valor que 
uniam os países centro-americanos ao México. Por exemplo, chocolates da 
Costa Rica não eram tarifados no México desde que fossem inteiramente 
produzidos na Costa Rica, porém os mesmo chocolates eram tarifados se 
usassem pasta de cacau de Honduras. Em 2011, porém, os países firmaram 
um novo acordo que permite a acumulação integral entre os seis países no 
âmbito de um único conjunto de ROs acordado por todas as partes. Com 
isso, as empresas têm muito mais flexibilidade quanto a onde buscar os 
seus vários insumos. Embora o exemplo do México e América Central seja 
um passo na direção certa, é necessária uma abordagem mais sistêmica. 
Uma medida corajosa e eficaz seria promover a acumulação da origem 
entre os muitos acordos bilaterais e regionais de comércio na ALC. Em 
consequência, as empresas teriam mais condições de tirar partido das 
diferenças nos preços dos fatores entre os locais, o que resultaria em um 
aumento da divisão transfronteiras da produção regional.

Em outras regiões, duas negociações ora em curso poderiam ter 
efeitos profundos sobre a capacidade das empresas de formar CGVs com-
plexas. A primeira é a Parceria Trans-Pacífico (PTP), que reúne 14 países 
em um único acordo de comércio preferencial; os seus membros são os 
países do NAFTA, Japão, Peru, Chile, Austrália, Nova Zelândia e quatro 
países da ASEAN. Os textos das negociações publicados até o momento 
não esclarecem como os países pretendem estruturar as disposições sobre 
acumulação, mas é crucial que essa estruturação seja feita da forma mais 
ampla e inclusiva possível. Se o PTP não previr a acumulação integral, 
abrangendo todos os signatários do acordo e todos os produtos, o seu 
valor acabará sendo reduzido drasticamente, sobretudo no que tange à 
formação de CGVs. Ademais, uma vez que a PTP abarcará dois dos três 
polos das CGVs — o Japão e os EUA —, a acumulação se faz necessária 
para explorar as complementaridades entre esses polos.
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A segunda negociação é a Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (PTCI), entre os EUA e a União Europeia, cujo intuito é 
eliminar as tarifas e harmonizar a regulamentação entre as duas maiores 
economias do mundo. Em matéria de acesso preferencial aos mercados, 
tanto os EUA como a UE têm grandes redes de acordos de comércio 
preferencial com países terceiros em todas as regiões do globo. A eli-
minação das tarifas bilaterais destruiria essas preferências. Embora não 
exista a obrigação de mitigar o desaparecimento das preferências, isso 
poderia ser feito por meio da inclusão clara de mecanismos para estender 
a acumulação a esses terceiros países. Esses mecanismos permitiriam a 
terceiros participar das CGVs que funcionam nessas economias, colhendo 
benefícios em vez de serem postos de lado. A influência dos países da 
ALC sobre essa questão, porém, é muito pequena. Não obstante, nos 
casos em que os EUA e a UE já concederam acesso livre de tarifas a 
materiais desses países, seria especialmente injustificado excluí-los das 
cadeias bilaterais de valor.

Existe também a questão da harmonização das ROs. Uma vez que 
a harmonização das regras propriamente ditas pode ser bastante difícil, os 
países talvez prefiram concentrar-se em harmonizar os métodos de cálculo 
do conteúdo de valor regional, bem como nos procedimentos para verificar 
e certificar a origem. As diferenças nesses mecanismos e procedimentos já 
causaram enormes problemas para as empresas que buscam tirar partido 
dos acordos de comércio preferencial. Portanto, a maior parte dos ganhos 
com a harmonização das ROs deve estar nessa área.

Outra questão mais geral com respeito à política comercial está 
relacionada ao viés protecionista que ainda persiste em muitas partes 
do mundo. Conforme mencionamos acima, certos acordos de comércio 
foram concebidos de modo a limitar a participação de países em desen-
volvimento a alguns poucos segmentos da cadeia produtiva. Isso pode 
ser interpretado como uma manifestação de uma prática mais endêmica 
conhecida como o problema da escalada tarifária, em que os países impõem 
direitos aduaneiros baixos sobre matérias-primas, mas direitos mais altos 
sobre os segmentos de valor agregado maior da cadeia produtiva. Esse 
problema não é tão grave como no passado (OMC, 2008), mas ainda 
existe. O Quadro 3.2 mostra um exemplo muito simples das tarifas NMF 
impostas pelos países da União Europeia a vários segmentos da indústria 
automobilística. O esquema atual claramente gera desincentivos a ir além 
do fornecimento de matérias-primas e buscar ingressar em segmentos de 
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valor agregado maior da cadeia produtiva automobilística. A Tabela 3.2 
mostra que a prática da escalada tarifária não se restringe ao setor de 
automóveis; antes, está espalhada por muitos setores.

Muitos países, inclusive nações em desenvolvimento, recorrem 
à escalada tarifária. Contudo, uma vez que os países industrializados 
lideram a maioria das cadeias produtivas internacionais, essa escalada é 
especialmente danosa à participação dos países em desenvolvimento nas 
cadeias produtivas quando ela é empregada no mundo industrializado. 
Claramente, trata-se de um obstáculo para muitas empresas da América 
Latina que buscam ir além do simples fornecimento de matérias-primas 
e ingressar em outros segmentos das cadeias produtivas dos países in-
dustrializados.

Quadro 3 2  Escalada tarifária na indústria automobilística

Apresentamos, a seguir, uma ilustração de como a escalada tarifária nos países desenvolvi-
dos gera desincentivos nos países latino-americanos a subir na escala das cadeias produtivas 
internacionais.

A Figura B.3.2 mostra a média simples das tarifas NMF aplicadas a produtos selecionados 
usados na indústria automobilística, como o minério de alumínio, uma matéria-prima produzida 
em grandes quantidades na região e usada em muitos componentes dos veículos. Um exportador 
latino-americano desse minério não pagaria direitos alfandegários ao ingressar no mercado euro-
peu. No entanto, uma empresa da América Latina que faz uso desse minério para fabricar pistões 
para motores paga uma tarifa de 2,7% para exportar esses pistões para a Europa. Por outro lado, 
se a empresa decidisse produzir não apenas os pistões, mas todo o motor, a tarifa europeia 
subiria para 4%; se esse motor fosse montado em um chassi, a tarifa subiria para 9,1%, e assim 
por diante. Esse exemplo ilustra como tarifas progressivamente mais altas na cadeia produtiva 
automobilística geram desincentivos a ir além do fornecimento de matérias-primas e ingressar em 
segmentos nas etapas finais da cadeia da indústria automobilística.

Figura B 3 2   Média simples das tarifas NMF aplicadas pela UE, produtos 
selecionados
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Fonte: TRAINS.
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Outra questão relacionada à política comercial diz respeito à capaci-
dade das empresas locais de complementar a sua produção com insumos 
de alta qualidade de outros países. O surgimento de redes internacionais 
de produção de fato fortaleceu a justificativa econômica contrária à 
proteção contra as importações, pois as empresas inseridas nas cadeias 
produtivas globais obtêm insumos não apenas dos seus próprios países, 
mas também de outras partes do mundo. A capacidade para ter sucesso 
nas exportações nos mercados internacionais depende, cada vez mais, 
da capacidade de importar insumos com eficiência. Restringir o acesso 
a insumos de alta qualidade do exterior por meio de níveis elevados de 
proteção pode aumentar os custos de produção e prejudicar a capacidade 
de possíveis fornecedores de oferecer produtos adequados e confiáveis 
nas etapas finais das cadeias produtivas internacionais. Medidas referen-
tes ao conteúdo local e à balança comercial —os chamados requisitos de 
desempenho— também obrigam as empresas (especialmente as compan-
hias multinacionais) a obter insumos intermediários na produção local, o 

Tabela 3 2   Média simples das tarifas NMF aplicadas, 2011

União Europeia Estados Unidos

Matérias-
primas

Semi- 
acabados Acabados

Matérias-
primas

Semi- 
acabados Acabados

Peixe e produtos da 
pesca

9,33 12,50 14,31 0,41 1,65 3,36

Frutas, legumes e 
verduras

6,69 10,30 15,44 5,37 7,04 10,85

Café, chá, mate e 
cacau

3,07 8,73 9,46 0,58 0,00 5,96

Produtos minerais e 
metais preciosos

0,12 2,19 3,14 0,33 0,84 3,38

Minérios metálicos 0,00 1,57 2,81 0,09 1,18 2,00

Madeira, celulose, 
papel e móveis

0,00 0,59 0,62 0,00 0,12 0,63

Têxteis e vestuário 2,98 6,57 9,73 3,47 9,40 8,52

Couro, borracha e 
calçados

0,07 2,43 6,00 0,00 2,02 5,60

Fuente: TRAINS.
Nota: A tabela mostra a média ponderada das tarifas NMF aplicadas na UE e nos EUA em diversas categorias de produtos. As 
tarifas são apresentadas em categorias de negociações comerciais multilaterais.
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que limita a sua liberdade para usar suprimentos importados.21 Os países 
da América Latina terão mais oportunidades para participar de redes 
internacionais de produção quando o acesso a insumos intermediários 
estrangeiros for mais liberalizado.

Concluiremos esta seção com uma reflexão sobre o espaço em 
potencial para o desenvolvimento de redes internacionais de produção à 
medida que os países se tornam mais integrados. Os resultados economé-
tricos apresentados acima evidenciam que os países envolvidos em formas 
mais profundas de integração tendem a compartilhar mais processos de 
produção. Mas isso não implica, necessariamente, que as redes de produção 
precisam ter origem exclusivamente nos países signatários do acordo. A 
integração regional também poderia ajudar a atrair a produção de fora da 
região que posteriormente seria fatiada e dividida entre os países do acor-
do. É difícil encontrar provas concretas desse argumento, mas evidências 
casuais revelam que esses processos ocorrem com uma frequência maior 
do que a esperada. Um exemplo pode ser visto nos estudos de Hiratsuka 
(2011) e Sturgeon e Florida (2004), que mostram como as multinacionais 
na indústria automobilística obtêm os seus insumos. Tradicionalmente, 
as subsidiárias de multinacionais localizadas em diferentes países obtêm 
a maior parte dos seus insumos dentro do próprio país, salvo alguns com-
ponentes essenciais, como motores ou transmissões, que são fornecidos 
pelos países da matriz. Contudo, essa prática vem mudando rapidamente, 
e isso é mais evidente nos países da ASEAN. Com os fortes incentivos 
proporcionados pela área de livre comércio da ASEAN, as linhas de 
montagem localizadas nesses países comercializam grandes quantidades 
de insumos entre elas próprias. Uma fábrica (e os seus fornecedores) em 
cada país costuma se especializar na produção de componentes específicos 
do carro; assim, cada fábrica exporta esses componentes para as demais 
fábricas da multinacional e, ao mesmo tempo, importa delas os insumos 
que não são produzidos lá. Portanto, as multinacionais do Japão e dos 
EUA estão efetivamente fatiando a produção dos seus carros entre vários 
países da ASEAN, tirando partido de um espaço altamente integrado.

21 As exigências de conteúdo local especificam a porcentagem ou o valor absoluto dos 
insumos que precisam ser adquiridos de fontes locais ou produzidos internamente. 
As exigências quanto à balança comercial normalmente limitam as importações das 
empresas a uma determinada proporção do valor das suas exportações.
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Isso aponta que o aumento da integração regional não precisa ser 
visto apenas como um instrumento para desenvolver cadeias produtivas 
com origem na América Latina. Uma maior integração regional também 
pode atrair empresas de fora da região e estimulá-las a estabelecer as suas 
cadeias produtivas entre os participantes no âmbito da região.

Fragmentação da produção e as fronteiras das empresas: filiais 
estrangeiras ou fornecedores locais?

As empresas que planejam fragmentar a produção internacionalmente 
precisam decidir o grau de controle que desejam ter sobre o processo; 
conforme mencionado no Capítulo 1, é a chamada decisão de internali-
zação. Nessa decisão clássica entre fabricar ou comprar, a empresa escolhe 
entre terceirizar a compra dos seus insumos a fornecedores não afiliados 
a ela ou embarcar no investimento estrangeiro direto (IED) e importar 
insumos intermediários das suas filiais. Essa questão é importante no 
caso dos países que desejam saber se a estratégia ideal para melhorar a 
sua participação nas redes de produção deve se basear em atrair filiais de 
multinacionais ou recorrer aos seus fornecedores locais.

No centro dessa questão está uma pergunta fundamental: por que 
algumas empresas decidem pelo offshoring de parte do seu processo de 
produção, se valendo de fornecedores externos, enquanto outras preferem 
empregar filiais e as suas fábricas? A Nike, por exemplo, terceiriza parte 
da sua produção para fábricas independentes em vários países e mantém, 
dentro dos limites da empresa, apenas etapas como design e marketing. 
Um exemplo da segunda forma de offshoring é ilustrado pela General 
Motors Corporation, que recorre a filiais em diversos países para produzir 
componentes específicos para veículos: GM Powertrain-Kaiserslautern, na 
Alemanha, para a fabricação de motores, GM Delphi Interior Systems, no 
México, encarregada dos air bags, e a GM Strasbourg, na França, de onde 
vêm carburadores, pistões, anéis e válvulas (Alfaro e Charlton, 2009).

É possível até que o tipo de offshoring escolhido pelas empresas seja 
uma decisão arbitrária, sem se basear em um determinante específico. 
Contudo, análises empíricas demonstram alguns padrões que mostram 
como as empresas deste ou daquele setor fazem o offshoring da pro-
dução. Por exemplo, Bernard et al. (2010) revelam que o comércio entre 
filiais e matrizes da mesma empresa (comércio intra-firma) responde por 
mais de 70% das importações americanas em setores como motores de 



69Fatores por trás da participação nas cadeias globais de valor  >>

veículos e equipamentos e instrumentos médicos, o que sugere que a 
maior parte do offshoring nesses setores ocorre por meio do IED vertical. 
No entanto, nos setores de calçados de borracha e plástico, a parcela do 
comércio intra-firma é de apenas 2%, indicando que o offshoring, neste 
caso, ocorre, acima de tudo, entre as empresas nos EUA e contratados 
independentes em outros países. A existência de padrões setoriais revela 
que a decisão de internalização não ocorre aleatoriamente; antes, é um 
processo determinado pela interação de vários fatores.

Se a decisão não é aleatória, os países da América Latina deveriam 
saber quais são esses determinantes a fim de formular estratégias para 
maximizar as suas chances de se inserirem em redes internacionais de 
produção. Por exemplo, se a maior parte do offshoring em determinados 
setores ocorre por meio de filiais de companhias multinacionais, então os 
países que buscam inserir-se nas redes de produção desses setores talvez 
precisem concentrar-se em atrair multinacionais. Por outro lado, se é mais 
provável que a inserção em uma cadeia produtiva ocorra por meio da 
ligação com fornecedores independentes, como no caso da Nike, então 
os países devem oferecer apoio às fábricas locais. As questões gerais são: 
em que condições os países que desejam participar das redes globais de 
produção devem procurar atrair o IED vertical? Em que condições eles 
devem promover os seus fornecedores internos? Esta seção apresenta 
algumas ideias sobre essas importantes perguntas.

A análise dessa questão requer informações para verificar se o offs-
horing ocorre entre empresas principais e as suas filiais em outros países 
ou entre aquelas empresas e fornecedores independentes. Infelizmente, 
quase não existem dados de comércio internacional sobre transações 
que identifiquem a relação entre o fornecedor e o comprador. Uma rara 
exceção é o banco de dados U.S. Related Party Trade, compilado pelo U.S. 
Census Bureau. Esses dados distinguem se cada transação do comércio 
internacional nos EUA ocorre entre empresas afiliadas ou entre empresas 
independentes. Empregamos esses dados nesta seção. O Apêndice 3.3 traz 
mais detalhes sobre essa base de dados, bem como sobre as estimações 
apresentadas nesta seção.

Um exame superficial desses dados de vários setores revela uma 
variação considerável nas importações intra-firma de um setor para outro. 
Em alguns setores, grande parte do comércio se dá entre partes afiliadas, 
ao passo que, em outros, a maior parte das transações se dá entre em-
presas independentes. A Figura 3.8, por exemplo, mostra que, embora 
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as importações de equipamentos elétricos, equipamentos de transporte 
ou computadores e produtos eletrônicos apresentem parcelas intra-firma 
superiores a 50%, os números equivalentes nos setores da pecuária, couro 
e produtos da pesca ficam próximos a 10%. Os resultados são bastante 
semelhantes, quer consideremos a importação de todos os bens ou a 
importação apenas de bens intermediários, esta última constituindo um 
indicador substituto mais próximo dos bens comercializados nas redes 
internacionais de produção.22

Embora os resultados da Figura 3.8 apontem que as características 
do setor desempenham um papel importante no modo como as empresas 
decidem fazer o offshoring da sua produção, outros fatores também podem 
influenciar o resultado final. Contudo, é possível que esses outros fatores 
sejam mascarados pelas médias referentes a cada setor. Na Figura 3.9, por 
exemplo, apresentamos um exemplo de um setor específico: equipamen-
tos, aparelhos e componentes elétricos (NAICS 335). Embora a Figura 
3.8 mostre que esse setor tem, em média, uma parcela de importações 
intra-firma de cerca de 50%, os resultados da Figura 3.9 indicam que 
a parcela associada a cada país exportador varia de 0% a 100%. Uma 
constatação semelhante é observada em muitos outros setores. Isso im-
plica que o modo de offshoring não é completamente determinado pela 
característica do setor. Algumas características do país do fornecedor 
provavelmente também tenham influência.23

As evidências apresentadas nas Figuras 3.8 e 3.9 indicam dois grupos 
de fatores que determinam o modo ideal de offshoring: os intrínsecos ao 

22 Para eliminar as exportações de bens finais do total dos fluxos de exportação, empregamos 
a matriz de importações e a matriz de insumo–produto de 2002 do Bureau of Economic 
Analysis (BEA), cujos dados estão desagregados no nível de seis dígitos da NAICS. Essas 
informações mostram a parcela das importações usada como insumos intermediários 
e a usada para o consumo final para cada item de importação no nível de seis dígitos 
da NAICS. Multiplicamos a parcela das importações usada como insumo intermediário 
pelos fluxos de comércio com partes relacionadas e não relacionadas para eliminar as 
exportações de bens finais em cada categoria. Em seguida, recalculamos a razão entre 
exportações para partes relacionadas e o total das exportações (partes relacionadas + não 
relacionadas). O uso de matrizes de insumo–produto para separar os bens intermediários 
dos finais ganhou aceitação nos últimos anos porque evita a arbitrariedade dos esquemas 
de classificação que dividem os bens em intermediários e em outras categorias, conforme 
destacado por Hummels, Ishii e Yi (2001).

23 Antràs (2014) também mostra que as parcelas intra-firma nos EUA variam i) bastante 
entre países exportadores no âmbito de produtos estritamente definidos e ii) entre 
produtos no âmbito de países exportadores.
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Figura 3 8   Participação das importações intra-firma, por setor (NAICS 
de três dígitos), EUA, 2010
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Figura 3 9   Participação das importações intra-firma de 
equipamentos, aparelhos e componentes elétricos, por 
país exportador, EUA, 2010
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processo de produção (ou ao setor) e os relacionados às características do 
país. No tocante às características do produto (ou setor), argumenta-se 
que, por exemplo, quanto mais padronizado ou codificado o conhecimento, 
maiores as chances de que o offshoring ocorra por meio de fornecedo-
res contratados de forma independente. Em contrapartida, em setores 
altamente intensivos em conhecimento e em indústrias em que o conhe-
cimento tende a ser tácito e de difícil transferência, é mais provável que 
ocorra o IED vertical. Com relação aos fatores ligados ao país, costuma-se 
argumentar, por exemplo, que a capacidade do país anfitrião de zelar pelo 
cumprimento de contratos tem um papel fundamental na decisão entre 
IED ou terceirização. A visão predominante é que, se é difícil fazer os 
contratos serem cumpridos nos países anfitriões, então as multinacionais 
se veem estimuladas a internalizar as atividades por meio do IED vertical, 
a fim de assegurar que as partes cumpram as suas obrigações. Mas quando 
o ambiente contratual é fortalecido, então a terceirização e o recurso a 
fornecedores externos têm maior probabilidade de ocorrer.

Na última década, um número crescente de estudos analisou essa 
decisão específica de levar a cabo o offshoring por meio de filiais ou con-
tratados independentes (Antràs, 2003; Antràs e Helpman, 2004, 2008; 
Costinot, Oldenski e Rauch, 2011). Uma característica importante dessa 
literatura é que, de fato, se perde de um lado e se ganha do outro ao es-
colher entre recorrer a contratados independentes ou abrir filiais, o que 
depende de uma interação complexa de fatores, alguns dos quais estão 
relacionados a características intrínsecas do setor enquanto outros dizem 
respeito a fatores específicos do país anfitrião.24

Um breve resumo dos principais aspectos dessa literatura pode re-
velar alguns pontos úteis. Um aspecto relacionado aos setores que afeta a 
opção entre o IED vertical e a terceirização é a intensidade dos fatores do 
setor. Esse argumento se baseia na noção de que os fornecedores locais 
tendem a ter mais conhecimento para contratar e gerir trabalhadores 
locais. Portanto, em setores com grande intensidade de mão de obra, a 
gestão local é importante, e a terceirização tende a ser a opção preferida 
no momento de decidir pelo offshoring. Em comparação, a gestão de 

24 A teoria revista aqui não é a única desenvolvida para explicar os limites das companhias 
multinacionais (ver, por exemplo, Buckley e Casson, 1976). Não obstante, nos 
concentramos na literatura mais recente sobre essa questão e, em especial, na relacionada 
às cadeias produtivas globais.
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trabalhadores é uma proposição que impõe um desafio bem menor quando 
se trata de setores em que a intensidade de capital é grande, o que torna 
menos pertinente a importância da gestão local. Assim, nos setores que 
exigem muito capital, é mais provável que ocorra a integração vertical. A 
Figura 3.10 respalda, de certa forma, essa previsão. Conforme indicado 
pela linha de tendência, a parcela do comércio intra-firma apresenta uma 
correlação positiva com a intensidade de capital do setor.

Outro fator que afeta a escolha entre o IED vertical e a terceirização 
emana do primeiro aspecto e está relacionada às características do país. 
A teoria da vantagem comparativa estabelece que os países em que o 
capital é abundante tendem a se especializar em setores com grande 
intensidade de capital. Se a integração vertical é o mecanismo preferido 
por esses setores, conforme mencionado acima, então os países em que o 
capital é abundante têm maior probabilidade de envolver-se no comércio 
intra-firma do que aqueles em que o capital é escasso. Mais uma vez, a 
Figura 3.11 respalda, de certa maneira, essa previsão. Os países em que o 
capital é abundante têm maior probabilidade de se envolver no comércio 
intra-firma, uma relação positiva que fica clara na figura.

Outro importante fator que influencia se o offshoring será feito por 
meio do IED vertical ou de empresas independentes está relacionado à na-
tureza do contrato entre as partes envolvidas. De modo geral, se o produto 
é facilmente “contratável”, então as empresas que fragmentam a produção 
internacionalmente podem recorrer a fornecedores independentes para 
obter os seus insumos por meio da terceirização. Quando o produto não é 
contratável, o IED vertical é favorecido porque as multinacionais tendem 

Figura 3 10   Comércio intra-firma e intensidade de capital do setor
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a internalizar todas as atividades de produção para garantir que todas as 
obrigações sejam cumpridas. Mais uma vez, os dados mostram isso. Se-
guindo Nunn e Trefler (2008), o indicador substituto que usamos para a 
dificuldade de redigir contratos é a proporção dos insumos intermediários 
de cada setor que não são comercializados em mercados organizados ou 
que não têm preços de referência; essas condições provavelmente darão 
margem a problemas de contratação. Com efeito, a Figura 3.12 mostra 
que os setores mais intensivos em contratos (e com maior probabilidade 
de apresentar problemas de contratação) tendem a responder por parcelas 
maiores do comércio intra-firma. Em outras palavras, nos setores mais 
suscetíveis à problemas de contratação, o offshoring tende a ocorrer mais 
entre partes afiliadas e menos entre empresas independentes.

É importante notar que o conceito de contratabilidade depende não 
apenas das características do bem, mas também das características das 
instituições contratuais nos países. No primeiro caso, um produto é con-
tratável quando as suas características facilitam a redação de um contrato 
e a verificação dos investimentos feitos pelas partes. Esse é o aspecto da 
contratabilidade relacionado ao setor.25 No segundo caso, um produto é 

25 Cumpre notar que mudanças tecnológicas podem impactar a contratabilidade de um 
produto. Por exemplo, sustenta-se que muitos dos processos de fabricação na área 
de eletrônicos feitos manualmente passaram a ser automatizados devido à evolução 
tecnológica. Isso facilitou a transmissão de informações até outrora complexas e 
contribuiu para o aumento da subcontratação da manufatura na indústria eletrônica 

Figura 3 11  Comércio intra-firma e capital físico dos países
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contratável quando é fácil cumprir um contrato porque as instituições no 
país são adequadas para esse fim; esse é o aspecto da contratabilidade 
relacionado ao país.

A visão geral da literatura sobre os chamados custos de transação (por 
ex., Williamson 1975, 1985) sobre esse tema é que as melhorias no ambiente 
de contratabilidade de um país membro tendem a desencadear um aumento 
da terceirização em vez do IED, pois as multinacionais podem depender 
mais do sistema jurídico para assegurar o cumprimento dos contratos.

Na Figura 3.13, mostramos a relação entre o comércio intra-firma 
e um indicador da qualidade das instituições contratuais no país anfitrião. 

(Sturgeon, 2002).

Figura 3 12   Comércio intra-firma e intensidade dos contratos dos 
setores
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Figura 3 13   Comércio intra-firma e qualidade das instituições 
contratuais
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A figura aponta que os países com ambientes contratuais melhores ex-
portam mais para os EUA por meio de transações intra-firma, o que, em 
teoria, vai de encontro à opinião prevalecente de que o IED vertical é a 
opção mais popular para enfrentar os problemas de instituições contratuais 
fracas. Contudo, os resultados da figura não testam a teoria dos custos 
de transação, pois essa correlação pode ser afetada por outros fatores. 
Conforme mostraremos abaixo em uma análise mais rigorosa, a relação 
entre a qualidade das instituições contratuais e a modalidade de offshoring 
não é tão linear como sugere o gráfico.26

Apesar de sugestivos, os resultados apresentados nas Figuras de 
3.10 a 3.13 estão longe de constituir um exame completo dos fatores que 
afetam o que se perde e o que se ganha com a escolha entre o IED e a 
terceirização. Uma análise mais formal (apresentada no Apêndice 3.3) se 
baseia em um grupo recente de análises empíricas que passa em revista 
os fatores por trás da decisão de internalização (ver Bernard et al., 2010; 
Carluccio e Fally, 2012; Corcos et al., 2009; Tomiura, 2007). Vale ressal-
tar várias constatações dessa análise. Primeiro, os resultados mostram 
que, de modo geral, nos setores com grande intensidade de capital e de 
qualificações e que não são facilmente contratáveis, o offshoring tende a 
ocorrer mais por meio do IED; já nos setores que têm grande intensidade 
de mão de obra e baixa qualificação, assim como nos que são facilmente 
contratáveis, a probabilidade maior é de o offshoring se dar por meio da 
terceirização. As características do país também têm a sua importância. 
Por exemplo, o IED vertical tende a ser favorecido nos países de grande 
porte, com capital físico abundante e acesso adequado aos mercados. Essas 
constatações tendem a apoiar as evidências apresentadas nas figuras acima.

O segundo resultado que deve ser salientado é que as características 
do setor e os fatores do país interagem —às vezes de maneiras comple-
xas— para determinar o resultado final quanto à forma de execução do 
offshoring. Podemos constatar isso na questão da contratabilidade. Por 

26 Em princípio, pode-se argumentar que os resultados da Figura 3.12 corroboram a noção 
desenvolvida recentemente por Antràs e Helpman (2008) de que um ambiente de 
contratação melhor no país anfitrião reduz a necessidade de terceirizar para incentivar os 
fornecedores estrangeiros a cumprir os contratos, fazendo com que a balança penda para 
a integração vertical. Conforme mencionado no texto, porém, a correlação mostrada na 
figura pode ser afetada por muitas outras variáveis. Assim, um exercício econométrico 
apropriado, como o mostrado no Apêndice 3.3, é necessário para isolar o impacto 
específico da qualidade das instituições contratuais sobre o comércio intra-firma.
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exemplo, notamos que, nos setores em que é mais complicado estabelecer 
contratos, o IED vertical tem maior probabilidade de ocorrer e, assim, esses 
setores apresentam parcelas maiores de comércio intra-firma. De fato, essa 
é a previsão do nosso modelo econométrico, indicada na Figura 3.14 pela 
inclinação positiva da linha laranja. Contudo, conforme mostrado também 
pela linha cinza da figura, a inclinação diminui nos países com instituições 
contratuais melhores. Em outras palavras, embora o IED vertical tenha 
maior probabilidade de ocorrer em setores em que é mais complicado esta-
belecer contratos, isso é menos frequente nos países com boa governança. 
O raciocínio é que as multinacionais podem confiar mais no sistema jurídico 
local para o cumprimento dos contratos. O resultado aponta que o offsho-
ring nos setores suscetíveis a problemas de contratação pode, inicialmente, 
assumir a forma do IED vertical e, à medida que melhore o cumprimento 
dos contratos, os fornecedores locais podem passar a se envolver mais.27

27 No caso dos setores cuja probabilidade de enfrentar problemas de contratação é baixa, 
o modelo prevê que a parcela do comércio intra-firma será mais alta nos países com boa 
governança. Ou seja, quando a intensidade de contratos de um setor é inferior a 0,2, a 
linha vermelha fica acima da linha azul. Contudo, mesmo partindo de valores baixos, 
elevar o nível de intensidade de contratos do setor ainda aumenta a parcela do comércio 
intra-firma em países com boa governança de forma menos acentuada do que em países 
com governança fraca.

Figura 3 14   Relação estimada entre o comércio intra-firma e a 
intensidade de contratos
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Questões de política econômica

Examinamos alguns dos fatores que determinam por que, em matéria de 
offshoring, algumas empresas enviam parte do processo de produção para 
fornecedores externos, ao passo que outras recorrem a fábricas afiliadas. 
Embora as questões relacionadas às características da indústria (por ex., 
intensidade de capital) ou às características do país (por ex., riqueza em 
fatores) tenham despontado como importantes fatores por trás dessa 
decisão de internalização, talvez o aspecto que mais mereça ser detalhado 
quanto às implicações em matéria de políticas públicas seja a questão das 
instituições contratuais.

Portanto, vamos além dos resultados econométricos apresentados 
acima para discutir, com mais profundidade, como as instituições contratuais 
podem moldar o desenvolvimento das cadeias globais de valor. Há quem 
sustente que as diversas jurisdições legais nos países poderiam segmentar 
os mercados de maneira semelhante ao que ocorre com os custos ou as 
tarifas dos transportes (Rodrik, 2000). Por exemplo, quando um agente 
em um país deixa de honrar um contrato envolvendo residentes de outros 
países, os tribunais locais talvez não estejam dispostos a fazer o contrato 
ser cumprido, sobretudo se essa ação vier a prejudicar o residente local 
(Antràs, 2011). Outra complicação está relacionada ao cumprimento de 
um contrato quando a parte que é obrigada a pagar uma indenização não 
tem ativos no país em que está o tribunal. Assim, de modo geral, práticas 
ambíguas e a incerteza no cumprimento de contratos podem gerar descon-
fiança entre as partes de diferentes países, limitando a sua disposição de se 
envolver na partilha transfronteiras da produção. Embora seja verdade que 
os atritos contratuais possam solapar qualquer transação internacional, eles 
podem ser mais acentuados nas transações nas cadeias produtivas globais, 
pois muitos estão relacionados a um volume significativo de investimentos 
específicos a uma relação. Por exemplo, os fornecedores podem adaptar a 
sua produção às especificações de determinados compradores. Nesse caso, 
a opção externa dessa produção pode ser quase zero caso o comprador 
decida não honrar o contrato. De maneira análoga, quando o fornecedor não 
se compromete com as suas obrigações contratuais, isso afeta seriamente 
não apenas os investimentos do comprador, mas também a sua reputação 
e, ao fim e ao cabo, a relação com os seus clientes. Portanto, as transações 
na cadeia produtiva global que costumam envolver insumos intermediários 
sob encomenda são especialmente suscetíveis a problemas contratuais.
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Conforme mencionado acima, as empresas ainda podem localizar 
partes da sua cadeia de valor em países com fracas instituições contratuais 
ao estabelecer filiais como forma de exercer mais controle. Contudo, 
embora essa abordagem possa facilitar a resolução interna de possíveis 
disputas, instituições contratuais adequadas talvez ainda se façam neces-
sárias. Mesmo uma multinacional pode precisar recorrer às instituições 
jurídicas de um país anfitrião para resolver problemas com uma subsidiária 
localizada nesse país. Por exemplo, as justificativas para demitir o diretor 
de uma subsidiária, previstas no regulamento da empresa, talvez não se 
apliquem a disputas específicas e, assim, a matriz talvez precise recorrer 
ao tribunal local para resolver a disputa.28 Também é possível que a própria 
subsidiária tenha que usar fornecedores locais para desempenhar parte 
das suas atividades. Esses fornecedores podem não honrar os contratos 
e os tribunais locais podem não conseguir fazer cumprir esses contratos; 
novamente, essa situação não será atraente para a multinacional. Evidên-
cias recentes da China corroboram esse último argumento. Feenstra et al. 
(2012), por exemplo, examinam a variação, entre províncias, da qualidade 
institucional na China e mostram que as empresas estrangeiras estabe-
lecidas na China e envolvidas no processamento do comércio29 tendem a 
exportar volumes maiores das províncias com bons sistemas judiciais. Isso 
implica que certo nível de cumprimento de contratos pode ser importan-
te para permitir que os países em desenvolvimento ingressem em redes 
internacionais de produção mesmo quando essa participação ocorrer por 
meio de subsidiárias estrangeiras. Portanto, é necessário rever a situação 
das instituições contratuais na região da América Latina.

28 Por exemplo, a empresa de tecnologia de Hong Kong CDC Corp. processou a sua própria 
subsidiária, a CDC Software Corp., em Atlanta, para impedir a venda de parte dos 
negócios da CDC Software para outra empresa. A CDC Corp. poderia ter levado até 
dois meses para organizar uma reunião e exercer o seu direito de demitir os membros do 
conselho que votaram e aprovaram a possível operação. Assim, a CDC Corp. solicitou a 
um tribunal de falências em Atlanta a emissão de uma liminar em caráter emergencial para 
interromper o andamento do negócio (The Wall Street Journal, 2012). Outro exemplo é 
a holandesa Upper Deck International, fabricante de figurinhas e cartões, que ingressou 
com uma ação contra a Upper Deck Co., sua subsidiária na Califórnia, alegando que, ao 
falsificar o jogo de cartas Yu-Gi-Oh!, a subsidiária havia gerado um custo para a matriz 
de milhões de dólares em honorários advocatícios, vendas não consumadas e danos à 
reputação (Anime News Network, 2011).

29 Em outras palavras, essas empresas claramente estão inseridas em cadeias produtivas 
internacionais.
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A Tabela 3.3 apresenta uma bateria de indicadores que medem a 
qualidade das instituições contratuais nos países da América Latina e de 
outras regiões. A tabela mostra as seguintes variáveis: 1) o número de 
procedimentos necessários para fazer um contrato ser cumprido, 2) o 
prazo (em dias) para fazer um contrato ser cumprido, 3) o custo (como 
porcentagem do pedido) para fazer um contrato ser cumprido, 4) um índice 
de formalidade jurídica que mede o numero de procedimentos legais formais 
necessários para resolver um caso simples de cobrança de um cheque que 
não foi pago, 5) um índice da estrutura jurídica e segurança dos direitos de 
propriedade, 6) um índice de proteção dos direitos de propriedade, 7) um 
índice de proteção dos direitos de propriedade intelectual e 8) um índice 
do estado de direito.30, 31

A tabela indica claramente que a América Latina tem um histórico 
abaixo da média em termos da qualidade das instituições contratuais em 
comparação com outras regiões. Por exemplo, enquanto o prazo médio 
para fazer um contrato ser cumprido é de 398 dias nos países da Ásia e 
Pacífico, ele é de 733 dias na América Latina. De maneira análoga, enquanto 
o custo médio (como porcentagem do pedido) para fazer um contrato ser 
cumprido é de 21% na Europa, ele é de 31% na América Latina. Também 
são notados desempenhos igualmente mais baixos do índice dos direitos 
de propriedade e do indicador do estado de direito. A América Latina 
fica atrás até mesmo da média mundial em todas as variáveis da tabela, 
salvo o custo de fazer um contrato ser cumprido. A uniformidade dessas 
comparações aponta que a região precisa melhorar as suas instituições 
encarregadas de regulamentar e zelar pelo cumprimento de contratos. 
Um exemplo mais próximo da realidade é apresentado no Quadro 3.3, que 

30 Os indicadores de (1) a (3) vêm da base de dados Doing Business; o indicador (4) tem 
como origem o trabalho de Djankov et al. (2003) e os indicadores de (5) a (8) vêm do 
Fraser Institute, Heritage Foundation, Property Rights Alliance e Kaufmann, Kraay e 
Mastruzzi, 2006, respectivamente.

31 Os indicadores de (1) a (4) correspondem aos custos de fazer cumprir contratos simples 
e diretos; os indicadores de (5) a (7) abordam o conceito dos direitos de propriedade e 
o indicador (8) trata do conceito mais amplo do estado de direito. Embora possa haver 
diferenças entre o papel das instituições contratuais e o das instituições encarregadas 
dos direitos de propriedade, também existem muitos pontos em comum, pois esses 
dois conjuntos de instituições estão relacionados à proteção dos indivíduos contra 
comportamentos oportunistas (Acemoglu e Johnson, 2005). Dessa forma, incluímos 
na tabela os indicadores dos direitos de propriedade como indicadores adicionais que 
refletem o nível geral de respeito pelos acordos existentes entre os cidadãos.
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ilustra um caso em que a questão da incerteza contratual especificamente 
solapou o acesso a cadeias produtivas internacionais.

Offshoring de serviços: entendendo os intangíveis

O Capítulo 2 descreveu a tendência crescente da fragmentação inter-
nacional da produção não apenas de bens, mas também de serviços. As 
redes globais de produção originalmente envolviam o offshoring de insumos 
intermediários manufaturados, mas, cada vez mais, as empresas também 
estão localizando no exterior funções que eram, tradicionalmente, des-
empenhadas internamente. Estes serviços abrangem o desenvolvimento 
de programas de computador, contabilidade, auditoria e escrituração, e 
serviços de banco de dados e informação, os quais, na sua maior parte, 

Tabela 3 3   Variáveis da governança, média simples dos países da 
amostra

Variável Faixa Mundo ALC UE-27
Ásia e 

Pacífico

1. Número de procedimentos para fazer um 
contrato ser cumprido

— 36,32 38,32 31,64 33,23

2. Prazo para fazer um contrato ser cumprido, 
em dias

— 604,14 733,28 540,76 398,92

3. Custo para fazer um contrato ser cumprido, 
como porcentagem do pedido

— 31,64 31,01 21,38 30,53

4. Índice de formalidade jurídicaa 1 a 6 3,66 4,41 3,63 2,97

5.  Índice da estrutura jurídica e segurança dos 
direitos de propriedadeb

0 a 10 5,89 4,98 7,27 6,72

6. Índice dos direitos de propriedadeb 0 a 100 49,01 45,83 70,02 52,86

7. Índice de proteção dos direitos de propriedade 
intelectualb

0 a 10 5,48 4,51 6,85 6,23

8. Índice do estado de direitob –2,5 a 2,5 0,05 –0,39 1,12 0,37

Notas: A tabela mostra a média simples dos países da amostra. As variáveis são: 1) o número de procedimentos necessários para 
fazer um contrato ser cumprido; 2) o prazo (em dias) para fazer um contrato ser cumprido, 3) o custo (como porcentagem do 
pedido) para fazer um contrato ser cumprido, da base de dados Doing Business, dados referentes ao ano de 2012; 4) um índice de 
formalidade jurídica que mede o numero de procedimentos legais formais necessários para resolver um caso simples de cobrança 
de um cheque que não foi pago, de Djankov et al.; 5) um índice da estrutura jurídica e segurança dos direitos de propriedade, do 
Fraser Institute, dados referentes ao ano de 2012; 6) um índice de proteção dos direitos de propriedade, da Heritage Foundation, 
dados referentes ao ano de 2012; 7) um índice de proteção dos direitos de propriedade intelectual, da Property Rights Alliance, 
dados referentes ao ano de 2012, e 8) um índice do estado de direito, de Kaufmann, Kraay e Mastruzzi, 2006.
a Um valor mais alto corresponde a um resultado pior em termos de governança.
b Um valor mais alto corresponde a um resultado melhor em termos de governança.
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Quadro 3 3   A incerteza dos ambientes contratuais e a participação 
nas CGVs

Como a incerteza dos ambientes contratuais pode impedir as empresas de participar das cadeias 
globais de valor? Um caso envolvendo um grupo de empresas do Brasil que começaram como 
fornecedoras e subcontratadas da Embraer, a fabricante brasileira de aeronaves, pode ajudar a 
responder a essa pergunta.a

Após a sua privatização em 1994, a Embraer passou por um processo de desintegração verti-
cal em que o foco da empresa recaiu sobre a sua atividade central como integrador de sistemas, 
ao mesmo tempo em que terceirizava a maioria dos componentes periféricos. Essa desintegração 
vertical promoveu o nascimento de novas empresas brasileiras que foram fundadas, em sua maio-
ria, por ex-funcionários da Embraer. Essas empresas normalmente eram de pequeno e médio 
porte e participavam quase exclusivamente como fornecedoras da Embraer. Com o passar do 
tempo, porém, adotaram estratégias para ingressar nas cadeias produtivas globais de outros pro-
dutores de aeronaves e fabricantes de subsistemas. Nesse processo, receberam apoio da Apex, 
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

A estratégia da Apex era criar, entre essas empresas, um consórcio para exportação de modo 
a permitir-lhes superar duas restrições importantes. Primeiro, muitas das atividades necessárias 
para obter acesso aos mercados internacionais, como a participação em feiras internacionais, 
desenvolvimento de estratégias de marketing ou resolução de deficiências logísticas, implicam 
em elevados custos fixos; as empresas participantes do consórcio poderiam dividir esses custos. 
Segundo, na indústria de aeronaves para a aviação comercial, os fabricantes costumam dar pre-
ferência a fornecedores que possam oferecer produtos completos em vez de pequenas peças ou 
componentes parciais; os participantes do consórcio poderiam fornecer um produto mais comple-
xo ao tirar proveito do trabalho complementar de cada parte.

O consórcio, chamado High Technology Aeronautics (HTA), era formado por oito pequenas e 
médias empresas. Cada membro pagava uma taxa de admissão e uma mensalidade para susten-
tar as atividades do consórcio. Cada um tinha um voto nas assembleias gerais. De acordo com 
o seu regulamento, o HTA firmaria um contrato diretamente com um cliente e subcontrataria a 
produção com cada um dos membros.

A ideia do consórcio exportador parecia boa na teoria, mas não funcionou bem na prática, 
sobretudo na área das práticas contratuais. Segundo a Apex, o Brasil não tem dispositivos legais 
adequados para a regulamentação de consórcios. Portanto, a agência decidiu que todos os entes 
que ela chamava de “consórcio exportador” e recebiam o seu apoio, inclusive o HTA, deveriam 
adotar a estrutura jurídica de uma associação sem fins lucrativos. Essa decisão se tornou o cal-
canhar de Aquiles da iniciativa. Além da óbvia limitação de que esse tipo de associação não pode 
ter o lucro como o seu principal objetivo, lançar o HTA como uma associação sem fins lucrativos 
tinha outras deficiências. Por exemplo, o ativo da associação poderia ser composto apenas pe-
las taxas pagas pelos seus membros, além de outros recursos e doações, e os associados não 
respondiam diretamente pelas obrigações da associação. Na tentativa de fazer face a algumas 
dessas deficiências, o HTA decidiu se registrar como uma sociedade privada de responsabilida-
de limitada, sendo 99% do capital pertencente à associação sem fins lucrativos. Contudo, essa 
solução parcial não foi suficiente para superar as limitações originais.

As falhas na concepção do HTA ficaram evidentes após ela se mostrar incapaz de firmar con-
tratos com empresas globais do setor. Por exemplo, após a fabricante internacional de turbinas 
Pratt & Whitney contatar o HTA, a empresa decidiu elaborar um contrato diretamente com um 
dos membros do consórcio e não com o HTA. O motivo foi que a Pratt & Whitney não se sentiu 

(continúa)
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podem ser feitos eletronicamente; em outras palavras, são intangíveis. 
Também mostramos no Capítulo 2 que o desempenho da América Latina 
na exportação de alguns desses serviços é, em média, abaixo do padrão. 
Nesta seção discutiremos alguns dos principais fatores que podem melhorar 
as perspectivas da exportação desses tipos de serviço.

A literatura que examina o comércio de serviços é bastante extensa 
(um tratamento geral do assunto pode ser encontrado em Mattoo, Stern 
e Zanini, 2008), e a lista de possíveis determinantes é tão variada quanto 
os tipos de serviços objeto de offshoring. Por exemplo, os países dotados de 
belas paisagens provavelmente exportarão serviços de turismo, ao passo 
que os países com um longo histórico de desenvolvimento financeiro terão 
mais chance de exportar serviços financeiros. Assim como no comércio 
de bens, a vantagem comparativa de um país, determinada, em parte 
por riquezas relativas, é um passo importante para moldar os padrões da 
especialização na exportação de serviços específicos (Deardorff, 1985). 
Não obstante, um conjunto crescente de estudos empíricos indica que 
pelo menos dois fatores parecem ser importantes para a exportação de 
uma ampla gama de serviços: um conjunto adequado de capital humano 
e uma infraestrutura de telecomunicações satisfatória que facilite a pres-
tação eletrônica dos serviços (Amin e Mattoo, 2008; Freund e Weinhold, 
2002; Lennon, 2006; Lennon, Mirza e Nicoletti, 2009; Mirza e Nicoletti, 
2004; Shingal, 2010).

As Figuras 3.15 e 3.16 apresentam as correlações entre a exportação 
de alguns serviços relacionados às CGVs e indicadores do capital humano 
e da infraestrutura de telecomunicações, respectivamente. Em especial, 

suficientemente segura em celebrar o contrato com um consórcio formado como uma associação 
sem fins lucrativos que não dispunha de um volume significativo de ativos. Além disso, a Pratt & 
Whitney não conseguiu saber, desde o início, o nome da empresa que efetivamente seria respon-
sável pela produção dos componentes.

Embora esse exemplo mostre as dificuldades de caracterizar juridicamente modalidades de 
associação como um consórcio, ele também ilustra a questão mais geral de que as empresas 
globais podem relutar em formar parcerias com fornecedores locais se houver incerteza e ambi-
guidade em torno das práticas contratuais.

a A descrição do HTA se baseia extensivamente em material de Cafaggi et al. (2012) e Joppert Swensson (2012).

Quadro 3 3   A incerteza dos ambientes contratuais e a participação 
nas CGVs (continuación)
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acrescentamos os fluxos de exportação de duas categorias de serviços: 
“serviços de comunicação e informação” e “serviços empresariais, pro-
fissionais e técnicos diversos”.32 Esta segunda categoria abrange serviços 
relacionados à terceirização de processos empresariais e de conhecimento. 
Os indicadores do capital humano e da infraestrutura de telecomunicações 
são a matrícula no ensino superior do país e o índice da tecnologia da in-
formação e da comunicação apresentado anteriormente neste capítulo. 
Essas evidências preliminares mostram que, de fato, há uma correlação 
positiva entre a exportação desses serviços relacionados às CGVs e os 
indicadores do capital humano e da infraestrutura de telecomunicações.

32 A fonte é o banco de dados Service Trade Database das Nações Unidas.

Figura 3 15  Exportação de serviços e capital humano
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Fonte: Cálculos dos autores.

Figura 3 16  Exportação de serviços e TIC
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Contudo, há uma considerável variação nos dados, indicando que as 
relações entre a exportação desses serviços e as variáveis explicativas não são 
perfeitas. Isso se justifica, pois outros fatores também afetam as perspectivas 
de exportação desses serviços. A seguir, fazemos uma análise econométrica 
que controla o impacto dos diversos determinantes. O modelo-padrão nesta 
literatura se baseia em uma equação gravitacional que relaciona as exportações 
bilaterais de serviços entre dois países com a renda per capita e o tamanho 
desses países, a qualidade da infraestrutura de telecomunicações nos dois, 
um indicador substituto do nível do capital humano no país exportador e 
um vetor das variáveis bilaterais que abrange a distância entre os países e a 
existência de fatores como uma fronteira comum, a mesma língua e víncu-
los coloniais (um resumo sobre os modelos gravitacionais para o comércio 
de serviços pode ser encontrado em Grover, Gupta, Mattoo e Sáez, 2012). 
Seguimos essa especificação em um modelo que controla características do 
país e do setor que não variam com o tempo e também choques que podem 
afetar todos os países ao mesmo tempo (o Apêndice 3.4 traz mais detalhes).

Os resultados, apresentados em detalhe no Apêndice 3.4, confirmam 
a existência da relação positiva, vista na Figura 3.15, entre a exportação 
de serviços relacionados às CGVs e o capital humano. O interessante é 
que, ao examinarmos a função dos diversos indicadores substitutos do 
capital humano, como o índice de matrícula no ensino médio (e superior) 
e o total de alunos no ensino médio, obtivemos a relação mais robusta e 
significativa com a última variável. Isso indica que, embora a qualidade do 
ensino possa ser um fator importante, por si só, talvez não seja o bastante 
caso não haja um grupo suficientemente grande de pessoas com as devidas 
qualificações para abastecer o mercado. Essa constatação segue a mesma 
linha de análises recentes, por exemplo, da Costa Rica, que sustentam 
que, embora o país tenha um bom sistema educacional, precisa aumentar 
a quantidade de capital humano para continuar a prosperar nos setores 
de grande intensidade de informação e conhecimento (OCDE, 2012).

O segundo resultado importante da estimação é que uma infraes-
trutura de TIC adequada também está associada a um desempenho 
superior na exportação de serviços. A estimação mostra que um bom 
nível de TIC é importante para os países exportadores e para os impor-
tadores: essa infraestrutura facilita não apenas o envio, mas também o 
recebimento na outra ponta.33 Outro resultado a ser destacado é o papel 

33 Resultados semelhantes são apresentados em Mirza e Nicoletti (2004).
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das línguas. As constatações implicam que os países que falam a mesma 
língua tendem a comercializar esses serviços 30% mais do que os que não 
falam a mesma língua.

Um último resultado da estimação digno de nota é o papel das dis-
tâncias. Existe uma noção geral de que o crescimento da penetração da 
Internet nas últimas duas décadas permitiu a muitas empresas localizar em 
outros países funções antes desempenhadas internamente. Os resultados 
do nosso indicador da infraestrutura de TCI corroboram essa noção. Mas 
se a Internet é tudo de que se precisa para enviar serviços empresariais 
para o exterior, deveríamos constatar que a distância não tem nenhuma 
importância ao examinarmos os determinantes desse tipo de comércio. 
Contudo, os resultados econométricos indicam que a distância gera um 
impacto negativo e considerável. Outros autores constataram o mesmo: 
a distância física reduz as exportações de serviços comerciais (Lennon, 
2006), financeiros, de TI e outros serviços diversos (Head, Mayer e Ries, 
2009). O estudo de Head, Mayer e Ries (2009) é interessante porque as 
suas estimações ano a ano são compatíveis com a noção geral da crescente 
importância da Internet e da diminuição do efeito da distância entre 1996 
e 2006. Os autores também constataram que o efeito da distância não 
desaparece inteiramente, mas se estabiliza após um declínio inicial. No 
nosso próprio exercício, também testamos especificações ano a ano semel-
hantes às do estudo de Head, Mayer e Ries (2009) e encontramos algum 
respaldo para a diminuição da influência da distância (ver a Figura 3.17).

O fato de que a distância é importante implica que, embora muitos 
desses serviços sejam oferecidos por meio da Internet, talvez seja necessário 
adaptá-los às exigências específicas do comprador e monitorar a qualidade. 

Figura 3 17   Impacto estimado da distância sobre a exportação de 
serviços
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Fonte: Cálculos dos autores.
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Algumas dessas atividades podem exigir interações presenciais em algum 
momento e, de modo geral, é provável que elas sejam mais eficazes se o 
comprador e o fornecedor estiverem localizados a uma distância não tão 
grande. Isso já foi confirmado por outros autores que analisaram o papel 
específico da penetração da Internet no comércio de serviços (Freund e 
Weinhold, 2002).

Questões de política econômica

A exportação de determinados serviços empresariais ou com grande inten-
sidade de conhecimento pode exigir qualificações específicas que poderiam 
mudar rapidamente com o passar do tempo. Os resultados econométricos 
desta seção indicam que, com respeito ao capital humano, é importante 
não apenas a qualidade, mas também a quantidade de pessoas. Sustentar 
um conjunto de qualificações adequadas pode ser um desafio. Às vezes, a 
dificuldade está em currículos educacionais que não oferecem aos alunos as 
qualificações necessárias para o emprego em um mercado de trabalho em 
constante evolução. Em muitos casos, certos países conseguiram vencer 
esse problema ao criarem alianças entre o setor privado, o meio acadê-
mico e o setor público. Nas Filipinas, por exemplo, a Agência de Ensino 
Técnico e Desenvolvimento das Qualificações trabalha em cooperação 
com o setor privado para sustentar um grupo adequado de profissionais 
para atuar em serviços de terceirização de processos empresariais. Entre 
as áreas em que essa agência atua, destacam-se as pesquisas para coletar 
informações sobre as qualificações necessárias, a montagem de currículos, 
sistemas de credenciamento de instituições de formação e o financiamento 
de programas intensivos de capacitação para egressos das faculdades que 
ainda não estejam exatamente prontos para ingressar na força de trabalho.

A falta de um conjunto adequado de qualificações também pode ser 
sanada, ao menos temporariamente, com a contratação de estrangeiros. 
Contudo, isso pode ser difícil em muitos países onde são impostas pesadas 
restrições à entrada de profissionais de outros países. A Figura 3.18, por 
exemplo, mostra um índice de restritividade ao movimento temporário 
de profissionais de serviços de contabilidade e auditoria. Embora, em 
média, a América Latina se saia bem em uma comparação com outras 
regiões, muitos países impõem restrições bastante fortes. De modo geral, 
uma maior liberalização dos serviços profissionais e técnicos pode ser 
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uma maneira eficaz de oferecer as capacidades necessárias para atender 
segmentos específicos dos serviços offshore.

Os resultados econométricos indicam que falar a mesma língua 
também tem um papel importante na prestação de serviços relacio-
nados às CGVs. Isso representa uma oportunidade, mas também um 
desafio para muitos países da América Latina, sobretudo no caso dos 
serviços destinados ao mercado da América do Norte. Por exemplo, 
existe um mercado de língua espanhola crescente nos EUA, com uma 
demanda tradicional por serviços de call center, mas que, no futuro, 
poderia exigir serviços de TI, além de serviços empresariais especiali-
zados. Claramente, é uma oportunidade. Contudo, o maior mercado 
dos EUA continuará a ser o de língua inglesa, e os resultados do modelo 
implicam a importância de desenvolver a proficiência em inglês a fim 
de mirar esse segmento.

O fato de que a proximidade tem um papel importante na prestação 
de muitos serviços dá à América Latina uma vantagem em relação aos 
distantes países da Ásia ou da Europa ao mirar o mercado dos EUA. As 
vantagens da região são especialmente significativas para a exportação 
de funções empresariais que possam exigir fusos horários semelhantes 
ou envolver a adaptação específica às necessidades do cliente, e para as 

Figura 3 18   Índice de restritividade do comércio de serviços de 
contabilidade e auditoria, 2008
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quais a proximidade seja um fator importante. O Quadro 3.4 apresenta 
dois exemplos de empresas da América Latina especializadas na expor-
tação de serviços de TI sob encomenda para os EUA; nos dois casos, a 
proximidade com os clientes contribuiu claramente para o seu sucesso.

Por fim, como já foi observado, os países da América Latina devem 
coordenar os esforços para atrair mais serviços offshore para a região a 
fim de estimular clientes em potencial a identificar a região como um polo 
favorável ao offshoring (Gereffi et al., 2009). O reforço da colaboração em 
toda a região poderia assumir a forma de uma fertilização cruzada de ex-
periências e ideias, bem como de cooperação para disseminar informações 
sobre as capacidades, atributos e qualidades da região.

Quadro 3 4  Exportação de serviços de TI sob encomenda

Já foi amplamente documentado que, quando não é fácil codificar a especificação de um produto 
(por exemplo, porque exige características sob encomenda), o comprador e o fornecedor intera-
gem pessoalmente e com frequência, além de se envolverem em níveis elevados de coordenação 
clara, para que as informações pertinentes sejam devidamente transmitidas (Gereffi, Humphrey 
e Sturgeon, 2005). Isso ocorre não apenas na indústria manufatureira, mas também no setor de 
serviços. A seguir, apresentamos dois exemplos de empresas na América Latina que têm uma 
vantagem na exportação de serviços de TI personalizados para os EUA porque a proximidade 
facilitou a transmissão desse conhecimento entre os clientes e os fornecedores.

Avionyx a Softwares específicos integram sistemas de componentes eletrônicos de outras em-
presas. Na indústria aeronáutica, esses softwares podem ser muito sofisticados e costumam ser 
adaptados de acordo com as especificações de um produto. Por exemplo, o novo Boeing 787 
Dreamliner necessita de 6,5 milhões de linhas de código de software sob encomenda para a 
aviônica e os sistemas de apoio a bordo da aeronave.

Em 1998, a Avionyx abriu a sua primeira instalação de engenharia em Melbourne, Flórida, para 
desenvolver softwares integrados à aviônica. Em 2004, a empresa abriu uma segunda instalação 
desse tipo em San Jose, Costa Rica. Ao longo dos três anos seguintes, todas as operações de 
engenharia foram transferidas para a instalação da Costa Rica. A Avionyx já concluiu projetos 
para praticamente todos os subsistemas de aeronaves, como navegação, supervisão do tempo/
tráfego/terreno, comunicação, controle de voo, mostradores da cabine, etc. Os principais clientes 
da Avionyx estão nos EUA, e a empresa desenvolve softwares sob encomenda de acordo com as 
especificações desses clientes em um processo que exige um fluxo de comunicação contínuo 
entre a Avionyx e o cliente.

Segundo a empresa, a Costa Rica oferece vantagens importantes em comparação com os 
outros destinos principais de offshoring de TI, como a Índia. As vantagens são mais significativas 
para o desenvolvimento de softwares sob encomenda para os clientes localizados nos EUA. Por 
exemplo, o fuso horário semelhante ao dos EUA é muito importante para organizar as telecon-

(continúa)
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ferências semanais sobre a situação dos trabalhos, as quais são necessárias para fazer face à 
necessidade de coordenação.

A proximidade é crucial também por outros motivos. Por exemplo, diferentemente de projetos 
de desenvolvimento de PCs ou para a Web, o hardware em que o projeto é incorporado normal-
mente é desenvolvido paralelamente ao software. Isso exige bastante comunicação com o cliente. 
Além disso, pode ser necessário enviar múltiplas revisões do hardware para o exterior em apoio 
ao desenvolvimento do software, e a proximidade ajuda a manter esses custos de remessa baixos 
em relação a concorrentes mais distantes, como a Índia.

Softek b Vem crescendo a tendência de terceirização dos serviços de TI para funções que vão 
desde o desenvolvimento de softwares até o monitoramento e gestão dos sistemas de TI de uma 
empresa, passando pela criação de websites, análise de bancos de dados, armazenamento de 
dados e execução de testes.

A empresa mexicana Softek oferece uma ampla gama de serviços de TI, com destaque para 
serviços relacionados a aplicativos, testes de software, servidores e transmissão de dados e com-
pras. Embora os primeiros clientes da empresa estivessem localizados na América Latina, a Sof-
tek se aventurou no mercado dos EUA após perceber a importância crucial da proximidade dos 
clientes que precisavam de soluções rápidas para problemas empresariais.

Segundo a empresa, a proximidade geográfica é especialmente importante para examinar os 
projetos e avaliar as necessidades dos clientes. A empresa visa ao nicho de mercado de aplicati-
vos e softwares sob encomenda e serviços de TI que exigem comunicação direta, ágil e constante 
com o cliente. A localização da empresa no México lhe dá direito aos vistos de curto prazo do 
NAFTA, o que facilita as viagens rápidas aos EUA. A flexibilidade e agilidade da Softek para suprir 
as necessidades dos clientes não são necessariamente oferecidas por grandes fabricantes de 
software em países distantes, como a Índia ou a China. Ao diferenciar os seus produtos, mirar o 
mercado de software sob encomenda e tirar partido da proximidade, a empresa evita a concorrên-
cia direta de preços com os seus homólogos na Ásia.

Esses exemplos ilustram como a região pode se sair bem ao concorrer com destinos estran-
geiros de TI de menor custo na Ásia, explorando segmentos dos serviços offshore em que as van-
tagens comparativas são mais evidentes, como as soluções adaptadas e sob encomenda. São 
produtos em que o intercâmbio de informações tácitas entre o comprador e o fornecedor exige 
a interação presencial frequente, bem como elevado grau de coordenação. Os fusos horários se-
melhantes e a proximidade geográfica proporcionam uma vantagem natural sobre a concorrência 
na prestação desses serviços.

a Com base em material de Monge-Gonzalez e Zolezzi (2012).
b Com base em material de Brown-Grossman e Dominguez-Villalobos (2012).

Quadro 3 4  Exportação de serviços de TI sob medida (continuação)



O que é preciso para entrar em 
uma cadeia internacional de valor: 
evidências no nível das 
empresas

O 
capítulo anterior examinou fatores que afetam a participação nas 
cadeias globais de valor que são majoritariamente externos à em-
presa, como o papel da infraestrutura de transportes de um país e 

a qualidade das suas instituições contratantes. Agora nos voltamos para 
os determinantes da entrada nas CGVs específicos às próprias empre-
sas, como as qualificações e capacitações. O tema deste capítulo é que 
a participação nas redes internacionais de produção normalmente exige 
qualificações e capacitações que costumam ir além dos níveis encontrados 
nas empresas que atendem apenas o mercado interno. Embora as empresas 
sejam responsáveis pelo desenvolvimento das suas próprias capacidades, 
elas também enfrentam restrições ao procurar obtê-las, como a falta de 
informação e coordenação. Neste capítulo, discutiremos as opções de 
políticas para reduzir essas limitações.

Empresas fora do comum

A literatura sobre as CGVs tem frisado que, de modo geral, as empresas 
nas redes globais de produção estão associadas a capacitações empresariais 
cruciais. Estimulados pelas perspectivas de receber um contrato de um 
comprador de escala mundial, os possíveis fornecedores podem, sozinhos, 
fazer melhorias (Javorcik, 2008). Uma vez que tenham entrado em uma 

>> 
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rede internacional de produção, podem continuar a adquirir conhecimento 
e experiência dos seus compradores (Humphrey e Schmitz, 2002; Schmitz, 
2006; Schmitz e Knorringa, 2000). Como resultado desse conhecimento, 
e considerando que se exigem delas competências maiores, essas empresas 
tendem a produzir bens de melhor qualidade do que as outras empresas 
em seus respectivos países.

Um número cada vez maior de estudos de caso vem mostrando 
que o acesso a uma rede global de produção está, de fato, associado à 
aquisição de capacitações cruciais e a bens de alta qualidade. Já foram 
feitas análises em muitos setores, como vestuário (Gereffi, 1999), moto-
cicletas (Fujita, 2011), agroindústria (Cafaggi et al., 2012) e computadores 
(Kawakami, 2011). Nesta seção apresentamos mais evidências sistemáticas 
que mostram que a participação nas redes de produção está associada à 
melhoria das competências e a bens de melhor qualidade.1

A seção a seguir combina uma base de dados detalhada de empresas 
multinacionais com dados do Chile no nível da fábrica para analisar o des-
empenho de filiais de multinacionais localizadas naquele país que fornecem 
insumos às suas matrizes em outros países (filiais integradas verticalmente). 
O objetivo é determinar se essas empresas têm vantagem em termos de 
capacitações e resultados em comparação com outras empresas chilenas. 
O argumento é que os fornecedores nas redes globais de produção preci-
sam de capacitações superiores para ter êxito nas cadeias de valor, e essas 
devem ser evidenciadas por uma série de características das empresas. 
Cabem aqui algumas ressalvas importantes. Primeiro, as evidências que 
estamos apresentando dizem respeito a um país e não é possível aplicá-las 
automaticamente aos demais países. Segundo, os desafios para adquirir 
as capacitações tendem a ser diferentes entre as filiais de multinacionais 
e fornecedores independentes. Mais uma vez, é preciso certa cautela 
antes de generalizar os resultados para todos os tipos de fornecedores. 
Examinaremos, abaixo, uma série de análises adicionais desenvolvidas para 
outros países e para diversos tipos de fornecedores e discutiremos como 

1 Isso diz respeito a uma discussão mais geral constante da literatura sobre o comércio 
referente aos efeitos da exportação sobre a produtividade. De acordo com essa literatura, 
as empresas podem fazer investimentos substanciais para melhorar o desempenho antes 
de exportar e também podem melhorar o desempenho (a produtividade) após entrarem 
nos mercados exportadores (ver, por ex., Alvarez e Lopez, 2005; Aw, Chung e Roberts, 
2000; Bernard e Jensen, 1999, 2004; Clerides, Lach e Tybout, 1998; De Loecker, 2013; 
Fernandes, 2007; Harrison, 1994; Pavcnik, 2002).
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os resultados se comparam aos apresentados aqui. Por fim, o exercício 
não pretende estabelecer uma relação de causalidade entre a formação de 
capacitações e a participação nas CGVs, mas apenas correlações. Outro 
material apresentado mais adiante neste capítulo passará em revista as 
nuanças por trás da relação entre as CGVs e a aquisição de capacitações.

Começamos analisando se as filiais integradas verticalmente têm 
capacitações superiores em relação a outras empresas em termos de ta-
manho, parcela da mão de obra qualificada e nível da produtividade total 
dos fatores.2 Um exame apropriado desses fatores precisa comparar esses 
atributos entre as empresas de setores semelhantes. Para tanto, adota-
mos um modelo econométrico que cumpre esse requisito. A estimação 
também abrange uma variável que controla se a empresa é filial de uma 
companhia multinacional ou não. Isso nos permite separar o efeito po-
tencial da propriedade, do efeito de pertencer a uma CGV. Informações 
detalhadas sobre o modelo econométrico e as fontes de dados podem ser 
consultadas no Apêndice 4.1.

Primeiro comparamos as filiais integradas verticalmente com todas 
as outras empresas da pesquisa, o que abrange outras exportadoras, assim 
como, não exportadoras. Os resultados são apresentados na Figura 4.1 
(barras escuras). As filiais integradas verticalmente se saem melhor numa 

2 Em modelos do comércio recentes, a produtividade é o único fator que captura a 
capacidade da empresa de ter bom desempenho nas exportações (ver Arkolakis, 2010; 
Bernard et al., 2003; Chaney, 2008; Melitz, 2003).

Figura 4 1   Comparação entre filiais integradas verticalmente e outras 
empresas com base em características diversas, Chile
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comparação com o restante das empresas em todas as três variáveis: elas 
tendem a ser maiores, empregam 27% a mais de trabalhadores, têm 16% 
a mais de trabalhadores qualificados e a produtividade total dos fatores é 
42% mais alta. Em seguida comparamos as filiais integradas verticalmente 
apenas com as exportadoras (barras de cor laranja); como mostra a figura, 
a superioridade sobre as exportadoras é ligeiramente inferior, mas continua 
a existir em todas as três variáveis.

Também comparamos os resultados das exportações das filiais in-
tegradas verticalmente em termos das seguintes variáveis: valor total das 
exportações, número de produtos exportados e exportação média por pro-
duto. Novamente, comparamos empresas de setores semelhantes (consultar 
o Apêndice 4.1). Os resultados são apresentados na Figura 4.2: quando se 
trata das exportações, as filiais integradas verticalmente apresentam um 
desempenho mais elevado do que o restante das exportadoras. Por exemplo, 
as filiais integradas verticalmente têm 82% a mais de exportações, exportam 
cerca de 17% mais produtos e têm um volume de exportação por produto 
32% maior do que o das outras exportadoras.3 Assim, as evidências gerais 
indicam que as filiais integradas verticalmente têm capacitações e resultados 
superiores quando comparadas às outras exportadoras.

3 Também comparamos os dois grupos em termos dos valores unitários das exportações 
como indicador da qualidade e não encontramos diferenças significativas. Notou-se, 
porém, que o valor unitário das exportações é um indicador imperfeito da qualidade 
(Hallak e Shott, 2011).

Figura 4 2   Comparação entre filiais integradas verticalmente e outras 
exportadoras, segundo indicadores diversos, Chile
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Vale notar que os efeitos vistos em termos de participação nas CGVs 
são diferentes dos associados à propriedade estrangeira (ver o Apêndice 
4.1). De fato, fizemos um exercício adicional (não apresentado) em que 
comparamos apenas as filiais. Constatamos que as filiais das multina-
cionais inseridas nas CGVs têm capacidades superiores às das filiais das 
multinacionais que não estão inseridas nas CGVs. O motivo poderia ser 
que as filiais que oferecem os insumos às suas matrizes em outros países 
estão expostas a normas e padrões mais rigorosos do que as filiais que 
atendem apenas o mercado interno.

Embora o exercício que apresentamos nesta seção tenha se con-
centrado em uma modalidade de offshoring —o IED vertical— outros 
estudos encontraram resultados semelhantes: as empresas que participam 
de redes internacionais de produção (não apenas filiais de multinacionais, 
mas também empresas independentes locais) tendem a ter capacidades 
e resultados superiores aos de outras empresas. Por exemplo, um estudo 
sobre empresas italianas mostra que os fornecedores independentes locais 
que atendem empresas no exterior também costumam apresentar níveis 
de produtividade maiores do que os de outras empresas no país (Agostino 
et al., 2011). Um número crescente de estudos também mostra que os 
fornecedores que vendem insumos para empresas mundiais localizadas 
nos seus próprios países melhoraram as suas capacidades em relação a 
outras empresas locais (Gorodnichenko et al., 2010; Javorcik e Spatare-
anu, 2009). Em um exemplo desse último conjunto de estudos, Iacovone 
et al. (2011) descreveu como o Walmart oferece aos fabricantes de bens 
de consumo um mercado maior, mas, ao mesmo tempo, pressiona esses 
fornecedores para que tornem seus produtos mais atraentes. A análise 
desses autores mostrou que, após a entrada do Walmart no México, os 
fornecedores de mercadorias e alimentos de alta qualidade nas etapas 
iniciais da cadeia ampliaram suas vendas e se tornaram mais produtivos, ao 
passo que os fornecedores de baixa qualidade viram cair tanto as vendas 
como a produtividade.

As evidências desta seção e da literatura em geral indicam que as 
empresas nos países em desenvolvimento que buscam entrar nas redes 
internacionais de produção precisam melhorar suas qualificações e capa-
citações —normalmente, até alcançar níveis superiores aos das empresas 
locais típicas— para chegar aos padrões dos participantes globais.

Na seção seguinte, usamos estudos de caso para fazer uma inves-
tigação mais profunda da relação entre as capacitações das empresas na 
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América Latina e a sua capacidade para entrar nas redes internacionais de 
produção. Os estudos de caso avaliam não apenas filiais de multinacionais, 
mas também fornecedores independentes. Um exame da experiência 
dessas empresas ajuda a entender o que é necessário para fazer parte 
de uma rede internacional de produção e as características específicas 
que diferem as empresas que se envolveram em uma CGV das demais 
empresas. Ao estabelecer as regularidades empíricas que tornam essas 
empresas participantes bem-sucedidos das cadeias produtivas globais, 
podemos propor outros pontos sobre as questões de política que podem 
ajudar outras empresas a alcançar resultados semelhantes.

Regularidades empíricas de estudos de caso

Nesta seção, resumimos os resultados de 10 estudos de caso elaborados 
para este estudo, a fim de ampliar o nosso entendimento dos fatores por 
trás da participação nas CGVs. Usamos os estudos de caso para destacar 
as características comuns entre as empresas que participam das cadeias 
produtivas internacionais e discutimos o que essas características nos 
dizem sobre os desafios e obstáculos envolvidos nessa participação.

Cada estudo de caso analisa uma empresa na América Latina que 
teve êxito ao entrar em uma rede internacional de produção oferecendo 
insumos intermediários ou serviços a outras empresas no exterior, seja como 
subsidiária de uma companhia multinacional ou independentemente por 
meio de acordos contratuais. Os estudos de caso abrangem os seguintes 
setores e países: calçados e peças automotivas na Argentina, aeronáutica 
e café no Brasil, produtos alimentícios na Colômbia, software e eletrônicos 
na Costa Rica e serviços de TI e aeronáutica no México.4 A metodologia 
dos estudos de caso foi embasada por uma literatura emergente sobre as 
CGVs que salienta aspectos da governança dessas cadeias e, assim, as 
características e as relações de poder entre as várias unidades participantes 
(ver, por exemplo, Gereffi, 1999; Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005; 
Humphrey e Schmitz, 2000).

4 Os estudos de caso foram desenvolvidos como parte do projeto de pesquisa do BID 
Fragmentação Internacional da Produção e Inserção da América Latina e do Caribe nas 
Redes Globais de Produção. As respectivas referências são as seguintes: González et 
al. (2012); Cafaggi et al. (2012); Meléndez e Uribe (2012); Monge-González e Zolezzi 
(2012); Brown-Grossman e Domínguez-Villalobos (2012).
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É natural esperar diferenças entre os casos; afinal, cada estudo 
analisa a experiência de uma empresa específica em um determinado país 
e setor. Embora cada caso tenha as suas próprias peculiaridades e idios-
sincrasias, encontramos semelhanças surpreendentes nas características 
das empresas que participam dessas redes. Agrupamos essas semelhanças 
em cinco regularidades empíricas. Agora descrevemos cada uma dessas 
regularidades e usamos exemplos dos estudos de caso para ilustrá-las.5 
Em seguida, comentamos o que essas regularidades empíricas revelam 
em termos de desafios e implicações em matéria de política.

Regularidade empírica 1: Exposição prévia a práticas e/ou mercados 
internacionais

A primeira regularidade empírica que observamos em quase todos os 
casos é a experiência internacional prévia nos negócios. Normalmente, o 
gestor, CEO ou dono da empresa já teve alguma exposição a práticas e/ou 
mercados internacionais antes mesmo de a empresa ser constituída.6 Dois 
exemplos ilustram esse ponto. O primeiro vem da Basso, uma empresa 
argentina que fabrica motores a combustão e se tornou um bem-sucedi-
do fornecedor de montadoras em todo o mundo (ver o Quadro 3.1). No 
início, a empresa vendia válvulas exclusivamente no mercado interno. 
Posteriormente, entrou nos mercados internacionais, sobretudo em con-
sequência da experiência internacional obtida pelo filho mais velho de um 
dos donos da empresa. Ele trabalhou como engenheiro eletromecânico em 
um dos fornecedores de aço da Basso na França e em fábricas da Renault 
na França e na Argentina. Essas experiências lhe deram conhecimentos 
técnicos fundamentais não apenas sobre válvulas, motores e materiais, 

5 Cumpre notar que a intenção não é criar uma taxonomia da participação nas cadeias de 
valor. Afinal, as evidências se baseiam em apenas 10 casos de empresas que estão todas 
localizadas na ALC. A finalidade deste exercício é destacar características comuns que 
poderiam revelar desafios específicos que as empresas da região estão enfrentando na 
tentativa de entrar em CGVs.

6 As evidências são compatíveis com outros estudos que examinam a relação entre 
a experiência internacional prévia e as exportações de modo geral. Por exemplo, 
Artopoulos et al. (2013) descrevem estudos de caso em que os pioneiros das exportações 
tinham experiência prévia trabalhando e/ou vivendo em mercados estrangeiros. Molina 
e Muendler (2013) e Mion e Opromolla (2010) mostram que as empresas que contratam 
trabalhadores e gestores com experiência prévia em empresas exportadoras têm maior 
probabilidade de exportar.
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mas também sobre a organização e as práticas empresariais das monta-
doras mundiais. Em especial, o trabalho na Renault lhe permitiu adquirir, 
diretamente, conhecimentos sobre as relações que as empresas mundiais 
esperam manter com os seus fornecedores. Mais tarde, ao começar a 
trabalhar na Basso, instituiu mudanças nos métodos de produção e na 
organização da empresa, que se mostraram cruciais para a entrada em 
diversas cadeias produtivas internacionais.

O segundo exemplo é a Graúna, uma fabricante brasileira de peças 
e componentes para aeronaves que fornece para empresas mundiais como 
a Pratt & Whitney, Boeing, Airbus e Cessna. A Graúna foi criada por 
ex-funcionários da fabricante de aeronaves brasileira Embraer e, portanto, 
os executivos da nova empresa haviam sido expostos a práticas e métodos 
internacionais. A empresa adquiriu mais conhecimentos técnicos ao ven-
der insumos e componentes à Embraer. Essas ligações com a Embraer se 
mostraram cruciais para ajudar a Graúna a entrar nas cadeias produtivas 
de alguns dos mais importantes integradores de aeronaves no mundo.7

Regularidade empírica 2: Escolha dos segmentos-alvo do mercado com 
base em alguma forma de vantagem comparativa

A segunda regularidade empírica entre os estudos de caso é que as em-
presas entram nas cadeias produtivas internacionais escolhendo como alvo 
segmentos dos mercados em que elas têm uma vantagem comparativa. 
Em alguns casos, essas vantagens se basearam em recursos, como a in-
serção da cafeicultora brasileira Daterra na cadeia produtiva da empresa de 
torrefação de café italiana Illy. Em outros casos, as empresas exploraram 
a relativa proximidade espacial e cultural com os EUA para ingressar em 
segmentos de setores em que a relação com o comprador exigia uma 
interação pessoal frequente.8 Esse foi o caso, por exemplo, das empresas 
de software da Costa Rica (Avionyx) e do México (Softek) ao direcionar 
programas sob encomenda para o mercado americano, em que a sua capa-
cidade de oferecer soluções rápidas e flexíveis lhes conferiu uma vantagem 
sobre gigantes do setor nas terras distantes da Índia e da China (ver o 
Quadro 3.4). Outro exemplo da seleção intencional de nichos de mercado 

7 Nesses casos, os benefícios podem abranger não apenas o conhecimento técnico, mas 
também a rede de contatos.

8 É o que se chama normalmente de “encadeamentos relacionais”.
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específicos em que as vantagens comparativas podem ser exploradas é a 
fabricante de calçados argentina Tosone. Nesse caso, a empresa evitou 
explicitamente a concorrência direta de preços com países asiáticos em 
que os salários eram mais baixos. Para tanto, concentrou-se em sapatos de 
alta qualidade que primavam pelo design e não se destinavam ao mercado 
de consumo de massa, em que o volume e um nível reduzido de custos 
dos fatores não eram vitais para a sobrevivência.

Regularidade empírica 3: Acumulação meticulosa de competências e 
uso de certificações como prova de proficiência

Ao se concentrarem em um segmento específico do mercado, as empre-
sas passam a acumular competências até o ponto em que recebem pelo 
menos alguma forma de certificação como prova de proficiência. Essa 
era a situação em quase todos os casos analisados, desde os recursos 
naturais da cafeicultora brasileira Daterra, que obteve a certificação ISO 
14001 pela perícia na sustentabilidade da produção, até a alta tecnologia 
da desenvolvedora costa-riquenha de software para aeronaves Avionyx, 
cujos atributos de segurança dos seus softwares fizeram jus à certificação 
DO-178B da Administração Federal de Aviação dos EUA. Em alguns 
dos casos, o contrato firmado pela empresa com o comprador previa o 
apoio à certificação como parte do acordo. Em outros casos, os possíveis 
fornecedores obtiveram certificações por conta própria, a fim de elevar 
o seu perfil e, por extensão, o seu potencial para entrar nas CGVs. Algu-
mas empresas tratavam as certificações como cartões de visita, que elas 
usavam ao se apresentarem a clientes em potencial.

Regularidade empírica 4: As empresas alavancaram recursos e 
colaboraram com os seus pares para enfrentar desafios comuns

As evidências dos estudos de caso indicam que as empresas raramente con-
seguem entrar em uma rede internacional de produção por conta própria. 
Antes, tendem a alavancar recursos com outras empresas, sobretudo como 
forma de adquirir certas capacidades. Às vezes, enfrentam problemas 
de informação ou coordenação ao se envolverem em várias formas de 
colaboração, como grupos ou associações de empresas. Um exemplo é a 
Graúna, a empresa brasileira da indústria aeronáutica mencionada acima. 
Ela aumentou a sua escala de produção, estrutura financeira e capacidade 
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tecnológica por meio de uma fusão com duas outras empresas e um grupo 
de capital de risco. Isso lhe permitiu oferecer as capacidades tecnológi-
cas e financeiras exigidas pelas empresas mundiais de aeronaves. Outro 
exemplo vem da fornecedora de calçados argentina Tosone. No intuito 
de atender um comprador de escala mundial na Suécia, a empresa teve 
de enviar parte do seu próprio processo de produção para fornecedores 
nas etapas iniciais da cadeia no Brasil, pois as suas próprias capacitações 
não eram suficientes para atender aos elevados padrões exigidos pelo 
comprador sueco.

Os exemplos de modalidades menos formais de cooperação pro-
porcionam ideias igualmente úteis. Em um, os fabricantes de peças de 
automóveis em Rafaela, Argentina, formaram um grupo para pressionar o 
governo a trabalhar nas questões de facilitação do comércio. Outro exemplo 
é a associação empresarial de cafeicultores no Brasil que cobrava taxas 
para fazer face aos custos fixos da participação em feiras internacionais.

Regularidade empírica 5: Continuar a aprender e melhorar as 
capacidades mesmo após entrar em uma CGV

Outro aspecto interessante que observamos em muitos estudos de caso 
é que as empresas não deixam de acumular capacitações após entrar em 
uma rede global. De fato, em alguns casos esse processo se intensificou. 
Um exemplo é a empresa colombiana Hugo Restrepo (ver perfil no Qua-
dro 1.1), que fornece pasta de pimenta vermelha à empresa americana 
McIlhenny. Mesmo após as duas empresas firmarem um acordo de longo 
prazo, a Hugo Restrepo precisava obter, continuamente, conhecimentos 
técnicos fundamentais sobre a gestão da cultura e a produção. Aliás, ao 
longo de 15 anos após a assinatura do primeiro contrato, a McIlhenny enviou 
agrônomos experientes à Colômbia duas vezes por ano para verificar a 
colheita e ter certeza de que a empresa colombiana estava incorporando 
as inovações tecnológicas mais recentes.

O segundo exemplo é a cafeicultora brasileira Daterra, já mencionada. 
Ela começou as suas operações no mercado local de café commodity de 
baixa qualidade e baixo preço. No entanto, foi acumulando, meticulosa-
mente, qualificações para entrar na cadeia produtiva de alta qualidade e 
preços elevados da Illy. A entrada nessa cadeia apenas marcou o início da 
caminhada da Daterra rumo à melhoria das suas capacitações. A empresa 
continuou a adquirir conhecimentos técnicos por meio da sua relação como 
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fornecedora da Illy. Aliás, após alguns anos, as duas empresas criaram um 
empreendimento conjunto na área da pesquisa genética para desenvolver 
novas variedades de café. A exposição a essa empresa global permitiu à 
Daterra vender para outros compradores de café gourmet em todo o mundo. 
Hoje, ela vende menos de 2% do seu café de alta qualidade para a Illy; em 
2000, vendia praticamente toda a sua produção para a empresa italiana.

Nesta seção, apresentamos cinco regularidades empíricas extraídas 
de um grupo de 10 estudos de caso sobre empresas da ALC que parti-
ciparam de cadeias produtivas internacionais. É importante mencionar 
que essas regularidades não devem ser interpretadas como condições 
necessárias para entrar em CGVs. Algumas empresas tiveram sucesso ao 
participar de redes de produção sem apresentar todas essas regularidades 
ao mesmo tempo.

As evidências apresentadas aqui certamente não encerram a dis-
cussão sobre o que é preciso para entrar em uma rede internacional de 
produção e ter êxito, pois a amostra de empresas analisada é pequena. Não 
obstante, essas evidências destacam questões importantes que ajudam a 
determinar o êxito de uma empresa ao participar de cadeias produtivas 
globais, sobretudo as empresas da América Latina e do Caribe. Na seção 
a seguir, retomamos cada uma dessas regularidades empíricas e discutimos 
o que elas revelam em termos dos desafios associados à participação nas 
CGVs, bem como as lições que oferecem aos responsáveis pela formu-
lação de políticas.

Lições em matéria de política extraídas das regularidades 
empíricas

Exposição internacional. A primeira regularidade empírica, relacionada 
à exposição internacional revela um desafio que é bastante comum no 
acesso a redes internacionais de produção: falhas de informação. A falta 
de informação é o motivo para o fracasso de muitas tentativas de atender 
às exigências de qualidade das empresas principais. Isso pode ocorrer com 
os produtores internos, por exemplo, que talvez operem em contextos 
locais que toleram defeitos de qualidade e práticas empresariais inaceitáveis 
nos países desenvolvidos. Assim, essas empresas talvez desconheçam o 
que é preciso para cumprir os padrões impostos pelas empresas princi-
pais nas cadeias produtivas internacionais ou talvez não compreendam a 
importância de segui-los (González et al., 2012).
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Problemas de informação podem ser mais acentuados em muitas 
cadeias produtivas internacionais. Os fornecedores normalmente preci-
sam adaptar a sua produção às exigências de compradores específicos, 
ao passo que os compradores precisam transmitir essas informações aos 
fornecedores e garantir que estes consigam entregar o produto dentro 
das especificações corretas. Em outras palavras, os fluxos de informação 
normalmente exigidos para que haja uma correspondência entre comprador 
e fornecedor em uma cadeia produtiva internacional podem ser enormes, 
e a falta de informação pode facilmente inviabilizar possíveis fornecedores, 
enquanto os compradores recorrem apenas a alguns poucos fornecedo-
res já conhecidos. A exposição a práticas e/ou mercados internacionais 
certamente pode facilitar o acesso à informação, o que pode explicar por 
que as evidências de experiência internacional eram tão presentes nos 
casos de sucesso resumidos na seção anterior. O desafio é identificar as 
medidas em termos de políticas que podem resolver o problema da falta 
de informação.

As ações tradicionais concebidas pelo governo para enfrentar os 
problemas de informação na área do comércio internacional recaem so-
bre as organizações de promoção das exportações. Portanto, uma área 
óbvia para as políticas públicas está relacionada aos esforços para reforçar 
a promoção das exportações. Essas organizações capacitam empresas 
inexperientes em procedimentos de exportação, marketing e negociações 
comerciais. Podem também oferecer informações sobre oportunidades 
de comércio no exterior, além de orientação especializada e assistência 
técnica para que tirem proveito dessas oportunidades. Podem ainda 
coordenar, apoiar e cofinanciar a participação em missões de comércio 
internacional e em feiras especializadas, além de organizar reuniões com 
possíveis compradores estrangeiros (Volpe Martincus, 2010). Mas essas 
ações nem sempre se tornam realidade. Por exemplo, as evidências dos 
estudos de caso mostram que as organizações de promoção das expor-
tações nem sempre preparam as empresas devidamente antes das feiras 
e que as rodadas comerciais geradas por elas não chegam a estabelecer 
uma correspondência entre as capacitações das empresas do país e as 
exigências dos compradores estrangeiros. De modo geral, a eficácia das 
ações dessas organizações para ajudar as empresas a fazerem parte das 
cadeias produtivas internacionais é proporcional aos seus esforços para 
coletar informações sobre a estrutura, as modalidades e as condições 
específicas dessas cadeias.
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Outra opção de política para reduzir as lacunas de informação é 
promover ambientes que facilitem o intercâmbio de informações entre os 
participantes do setor ou dos diversos setores. Embora seja natural que as 
empresas concorram umas com as outras, as bem-sucedidas costumam 
estar dispostas a compartilhar as suas experiências com os seus pares. 
Por exemplo, a ProChile, a organização promotora das exportações do 
país, mantém um programa de orientação em que um grupo de possíveis 
exportadores se reúne com um mentor para discutir suas experiências 
nos mercados internacionais. Esses intercâmbios de informação podem 
ser úteis de várias maneiras. Algumas vezes, os possíveis exportadores 
não estão plenamente cientes das etapas ou procedimentos necessários 
para atingir e manter padrões de qualidade, ou talvez não estejam nem 
convencidos de que esses esforços valem a pena. O intercâmbio com 
outras empresas que tiveram sucesso pode ser uma maneira eficaz de 
internalizar essas informações. De forma análoga, o intercâmbio de 
informações pode ajudar a estimular melhorias na qualidade que podem 
ser úteis para muitas empresas, até mesmo em setores diferentes. Por 
exemplo, se muitas empresas puderem se beneficiar do mesmo tipo de 
modificação de insumos ou da mesma qualidade de melhorias, os esforços 
na forma de políticas poderiam promover o intercâmbio de informações 
entre os participantes pertinentes que pudessem, ao fim e ao cabo, levar 
à melhoria desejada (González et al., 2012).

Os governos também podem ajudar a organizar intercâmbios em 
que as lacunas de informação sejam preenchidas por funcionários ou 
ex-funcionários de compradores internacionais. Esses especialistas po-
dem oferecer assessoria sobre o que os compradores esperam dos seus 
fornecedores, em oficinas organizados por setor. Essa foi a abordagem 
adotada pelo Departamento de Comércio e Indústria das Filipinas por 
meio do Programa de Especialistas em Produtos. Outra abordagem é 
enviar representantes das empresas locais ao exterior em vez de trazer 
os especialistas até elas. Essa estratégia foi posta em prática pelo Banco 
de Exportação e Importação da Índia por intermédio do seu Fundo de 
Marketing das Exportações Indianas (Egan e Mody, 1992).

Explorar segmentos de mercado com vantagens comparativas. 
Com respeito à segunda regularidade empírica, pode-se sustentar que as 
empresas naturalmente se concentram nos segmentos de mercado em 
que conseguem sobreviver. Mas não sabemos se isso ocorre sempre, em 
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grande parte porque não dispomos de informações sobre as empresas que 
fracassaram nas suas tentativas de entrar nas CGVs. O que é revelador 
nos casos de sucesso que observamos é que todos consistem de empresas 
que buscavam explorar uma ou mais formas de vantagem comparativa. 
A discussão em termos de política aqui é se o governo deve estimular as 
empresas a escolherem como alvo alguns setores ou segmentos de mer-
cado e não outros; em outras palavras, se o apoio do poder público deve 
se envolver nessa “escolha de alvos”.

A questão da escolha de alvos como política pública pode ser polêmi-
ca, pois o governo parece estar “selecionando os ganhadores”. Ademais, a 
discussão sobre o envolvimento ou não dos órgãos públicos nessa escolha 
não diz respeito apenas ao campo das CGVs e, assim, a questão não será 
resolvida aqui. O que os estudos de caso mostram, porém, é que esforços 
eficazes na forma de política como o mencionado acima na promoção das 
exportações exigem a coleta de enormes quantidades de informações sobre 
diversos aspectos das CGVs. Essa coleta desse volume de informações não 
é prática se não forem definidas algumas prioridades. Portanto, não causa 
surpresa que vários estudos indiquem que recorrer à escolha de alvos ao 
promover as exportações e ao atrair investimentos é mais eficaz do que 
não fazê-lo (um resumo sobre esse tema pode ser encontrado em Blyde, 
Pietrobelli e Volpe, 2014). A orientação que os estudos de caso podem 
oferecer é que, se a essa escolha vai fazer parte das políticas públicas, ela 
deve estar alinhada com as vantagens comparativas do país.

Certificações, visibilidade e credibilidade. A nossa terceira regula-
ridade empírica, relacionada ao cumprimento dos padrões internacionais 
como condição para que as empresas tenham acesso a CGVs é corro-
borada por outros estudos (ver Morrison et al., 2008). A importância de 
padrões e certificações obviamente varia por tipo de setor e até mesmo 
por produto. De modo geral, porém, cumprir os padrões se tornou uma 
condição importante quando as empresas globais selecionam possíveis 
fornecedores (Humphrey e Schmitz, 2008; Nadvi, 2004; Quadros, 2004). 
O setor público poderia ajudar a estabelecer padrões ou facilitar a sua 
implementação pelo setor privado.

É importante notar que a implementação de normas e certificações 
poderia implicar custos adicionais de produção e comércio para os forne-
cedores, pois a conformidade com os padrões pode exigir a adaptação de 
produtos e/ou práticas, a montagem de sistemas administrativos, auditorias 
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e testes de novas tecnologias ou investimentos nessa área. De fato, algu-
mas evidências de comparações iniciais de países sugerem uma relação 
negativa entre os padrões e a entrada nos mercados de exportação (por 
ex., Chen, Otsuki e Wilson, 2006). Contudo, análises mais recentes de 
países individuais com dados desagregados indicam que os padrões estão 
associados ao aumento das exportações (Volpe Martincus, Castresana e 
Castagnino, 2010). Ademais, de modo geral, as novas evidências mostram 
que os benefícios em termos de aumento das exportações tendem a ser 
maiores do que os custos do cumprimento dos padrões (ver, por exem-
plo, Mangelsdorf, Portugal-Perez e Wilson, 2012; Masakure, Henson e 
Cranfield, 2009; Otsuki, 2011).

O cumprimento talvez não seja necessariamente obrigatório ao im-
plementar os padrões e certificações de qualidade. Um grupo de empresas 
interessadas em sinalizar a sua capacidade de oferecer produtos de qualidade 
mais elevada poderia desenvolver e obter selos de qualidade para aumentar 
a sua visibilidade e superar as barreiras da informação. O setor público 
também poderia desenvolver a perícia na criação e gestão desses selos de 
qualidade e promover a sua implementação pelo setor privado (González 
et al., 2012). Por outro lado, as certificações locais poderiam surtir pouco 
ou nenhum efeito se os compradores mundiais não as conhecessem ou se 
mostrassem céticos quanto ao seu valor. Portanto, com o desenvolvimento 
e a implementação de padrões, poderiam ser formados encadeamentos 
com as instituições de padronização e certificação nos países desenvolvi-
dos, visto que estas conferem maior credibilidade (Egan e Mody, 1992).

Além das certif icações, às vezes os compradores examinam a 
classificação de crédito dos possíveis fornecedores para determinar se 
os seus negócios são sustentáveis. Não raro, porém, as classificações de 
crédito não estão disponíveis. Os governos da região poderiam promover 
a oferta de serviços de classificação de crédito, talvez com a assistência 
de agências internacionais.

Uma última área relacionada à credibilidade diz respeito à reputação 
do país. O comprador pode presumir que as capacidades tecnológicas do 
fornecedor ou suas qualificações como um todo refletem o nível econômico 
ou de desenvolvimento nacional. Inicialmente, os compradores podem ter 
expectativas negativas quanto a um possível fornecedor caso a reputação 
do país não seja boa. Identificar as fábricas exemplares e convidar os com-
pradores internacionais a conhecê-las é uma medida a que os governos 
podem recorrer para melhorar a imagem dos seus países.
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Cooperação. A quarta regularidade empírica trata das atividades de coope-
ração que as empresas levam a cabo entre si para desenvolver capacitações, 
eliminar barreiras comuns, fazer face aos custos fixos de certas atividades, 
como a contribuição para a organização de uma feira internacional, etc. O 
apoio do governo a essa cooperação poderia ser especialmente importante 
para resolver os problemas de coordenação. Por exemplo, uma fábrica de 
montagem pode não estar apta a iniciar as suas operações porque não há 
fornecedores locais de um determinado componente; por outro lado, um 
possível fornecedor desse componente talvez não dê início à produção 
porque não há demanda local pelo seu produto nas etapas iniciais da cadeia 
e a exportação do componente pode ter um custo alto (Trindade, 2005). 
Outro exemplo de problema de coordenação é que o fornecedor pode 
não investir na melhoria do seu processo de produção se não houver um 
compromisso por parte do comprador de estabelecer uma relação de longo 
prazo; contudo, o comprador talvez não apoie essas melhorias a não ser 
que o fornecedor lhe garanta benefícios exclusivos.

Portanto, a cooperação entre as empresas talvez não se concretize 
por várias razões, e as políticas públicas podem ser úteis para que essa 
cooperação ocorra. Alguns exemplos são apresentados abaixo. Uma área 
está relacionada a fusões e aquisições (F&As). A obtenção de uma variada 
gama de qualificações pode ser de especial importância para empresas em 
determinados setores, como a indústria aeronáutica, que tendem a dar 
preferência a fornecedores que podem oferecer produtos completos em 
vez de subcomponentes.9 Uma pequena empresa talvez não reúna todas 
as qualificações para produzir um produto completo por conta própria, 
mas talvez consiga fazê-lo comprando outra empresa e as suas capacida-
des. As F&As também podem ser importantes em vista das tendências 
recentes em termos de consolidação, em que os compradores usam apenas 
os fornecedores maiores e mais capazes e eliminam os demais (Gereffi e 
Frederick, 2010; Milberg e Winkler, 2010; Sturgeon e Kawakami, 2010).

O problema típico enfrentado pelas pequenas empresas que estão 
contemplando a possibilidade de uma fusão ou aquisição é a falta de ca-
pital para investimento suficiente para levar a cabo a operação, apesar da 

9 Existem também evidências mais gerais que indicam que, em alguns setores, como os de 
eletrônicos (Sturgeon e Kawakami, 2010) e de automóveis (Van Biesebroeck e Sturgeon, 
2010), as principais empresas parecem preferir fornecedores de primeiro nível, maiores e 
mais capazes, com atuação em escala mundial.
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probabilidade de grandes benefícios no futuro. Poderiam ser formuladas 
políticas públicas para preencher essa lacuna intertemporal, conforme 
mostrado no exemplo, mencionado acima, da empresa brasileira Graúna, 
que passou por uma fusão com duas outras empresas e um grupo de capital 
de risco. A Graúna beneficiou-se de um programa do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), um banco de fomento 
brasileiro, que oferece capital temporário a pequenas e médias empresas.10 
O programa tem duas características notáveis: primeiro, o BNDES sem-
pre adquire menos de 50% das ações da empresa para evitar assumir o 
seu controle; segundo, abandona o capital da empresa após quatro anos, 
período considerado adequado para a empresa ter sucesso na sua área e 
recomprar, do BNDES, as ações.

Outros países em outras partes do mundo também oferecem pro-
gramas de apoio a F&As. Um exemplo é o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico, uma agência autônoma do governo de Cingapura que oferece 
um sistema de fusões e aquisições. Esse sistema consiste de uma provisão 
equivalente a 5% do valor da aquisição, da dedução fiscal dos custos da 
transação e da isenção do imposto de selo sobre a transferência das ações.

Esses exemplos de programas concebidos pelo governo visam a 
estimular as empresas a ampliar os seus negócios e reduzir o tempo 
necessário para adquirir capacitações por meio de F&As. Claramente, 
não existe um programa que resolva todas as situações; a concepção de 
cada um pode depender de uma série de fatores, como as leis antitruste 
do país. Também não se deve esperar que as F&As sejam a panaceia 
todas as vezes. O mundo dos negócios está cheio de exemplos de F&As 
que não conseguiram cumprir as expectativas, embora também exista 
uma literatura crescente que orienta como minimizar as chances de uma 
fusão ou aquisição dar errado (por ex., Papadakis, 2007). De modo geral, 
porém, os estudos empíricos corroboram os efeitos positivos das F&As. 
Por exemplo, já foi demonstrado que, após as F&As, muitas empresas 
conseguiram usar sinergias das complementaridades de ativos para lançar 
novos produtos, melhorar o fluxo de caixa e/ou aumentar as importações 
(Beena, 2006; Hoberg e Phillips, 2010; Pulak e Neha, 2012). 11

10 Em especial, o Programa de Capitalização de Empresas de Base Tecnológica (CONTEC).
11 É importante notar que outros programas que subsidiam PMEs podem atrasar esse 

processo de consolidação. Assim, devem ser envidados esforços para que, no caso 
de programas de F&A, eles não sejam prejudicados por iniciativas possivelmente 
incompatíveis.
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A ação do poder público também pode contribuir para o fortaleci-
mento das associações empresariais ou para a criação de associações desse 
tipo em setores em que elas não existam. Análises empíricas, inclusive 
algumas das evidências examinadas na seção anterior, mostram que as 
associações setoriais já ajudaram, várias vezes, a resolver problemas de 
informação ao arrecadar taxas para pagar a participação em feiras inter-
nacionais, produzir material para publicidade no exterior, formular estra-
tégias de marketing conjuntas, criar esquemas de certificação ou formar 
uma frente unida na negociação de matérias-primas, entre outras ações. 
Wagner (2012), por exemplo, mostra que as empresas que participam do 
comércio internacional recorrem mais a associações empresariais do que 
as demais empresas, mesmo após controlar os efeitos do país e do setor 
industrial e após condicionar com base na produtividade.

Em alguns casos, porém, as associações empresariais são fracas ou 
foram concebidas visando à captação de renda e não ao trabalho cons-
trutivo. Portanto, os governos poderiam apoiar os setores que desejam 
melhorar a sua organização (Altenburg e Meyer-Stamer, 1999). Por 
exemplo, a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) recebeu 
apoio da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Inves-
timentos, o que lhe permitiu levar adiante várias iniciativas importantes. 
Destacam-se a ajuda às empresas a ela associadas para participarem de 
feiras internacionais e o estabelecimento de classificações e certificações. 
Essas iniciativas permitiram a muitos cafeicultores superar os problemas 
de informação assimétrica que restringiam a sua participação nas cadeias 
produtivas das empresas de torrefação internacionais (ver o Quadro 4.1).

Os governos também podem implementar programas para estimular 
a ação coletiva de empresas privadas, como os Programas Associativos 
de Fomento (PROFO, na sigla em espanhol), da CORFO, a agência de 
desenvolvimento econômico do Chile. Nesse programa, os recursos são 
transferidos para um grupo de empresas em vez de uma única empresa, 
através de um processo de concorrência em que as empresas concebem 
e apresentam um projeto em comum. Evidências casuais indicam que 
o programa ajudou o setor vitivinícola do país ao apoiar os esforços de 
empresas privadas para construir vinícolas comuns ou criar associações 
empresariais relacionadas ao vinho (Dini, 2009). Avaliações mais formais 
também encontraram efeitos positivos entre as empresas participantes 
(Benavente e Crespi, 2003; Maffioli, 2005). Embora o programa não 
tenha se concentrado especificamente na participação das empresas nas 
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cadeias produtivas globais, o seu objetivo central de reduzir os custos de 
transação com a colaboração entre as empresas certamente contribui 
para a realização desse objetivo.

As empresas que carecem de toda a gama de capacitações neces-
sárias para cumprir os padrões internacionais também experimentaram 
com esquemas de consórcio, nos quais diversas empresas compartilham as 
suas qualificações em um mecanismo relativamente formalizado em uma 
estrutura jurídica. Esses esquemas receberam apoio governamental em 
algumas ocasiões. A concepção do consórcio é uma questão fundamental 
nessas iniciativas. O Quadro 3.3, por exemplo, mostra que os consórcios 
podem se deparar com problemas se não forem bem concebidos — por 
exemplo, se o comprador não sabe, ao certo, qual membro do consórcio 
é o responsável pelo processo de produção em última instância.

Em algumas ocasiões, a colaboração puramente entre empresas não 
seria o bastante. A cooperação entre o setor público e o privado talvez 
seja necessária, sobretudo para oferecer um bem público específico. Esse 

Quadro 4 1  O fortalecimento das associações empresariais

Os cafeicultores brasileiros e a cadeia produtiva da Illy a Por décadas, o setor de café no 
mundo inteiro esteve estruturado quase que exclusivamente em torno do modelo de commodity 
prevalecente quando o café era regulamentado, com um preço indicativo no mercado internacio-
nal e a alocação de cotas de exportação entre os países produtores. O colapso do sistema em 
1984 gerou incentivos econômicos ao desenvolvimento de um mercado em que o café poderia 
ser diferenciado pela qualidade ou pelos processos (por ex., orgânico).

 A italiana Illy, uma empresa de torrefação de porte médio, foi ao Brasil atraída pela alta quali-
dade dos grãos de café brasileiros. Rapidamente, descobriu que os problemas no processamento 
dos grãos para obter café de qualidade se deviam, principalmente, à falta de incentivos aos pro-
dutores para investir em métodos de produção de alta qualidade. A Illy criou um prêmio para os 
melhores grãos de café e estabeleceu um diferencial de preços para premiar a qualidade. Mas a 
empresa não ensinou aos futuros produtores as características exatas de um café superior nem 
como identificá-las. Parte desse conhecimento é tácita e a sua aquisição exige bastante prática 
e aprendizado.

As informações que os cafeicultores necessitavam acabaram sendo fornecidas por um inter-
mediário: a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), que recebeu apoio da Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). A BSCA desenvolveu um sistema 
de classificação especial, um esquema de certificação e um programa de capacitação técnica 
que permitiu a muitos cafeicultores aprender como identificar as características de um café de alta 
qualidade. Isso acabou possibilitando a alguns cafeicultores alcançar os padrões da Illy e entrar 
na cadeia produtiva da empresa italiana.

a Com base em material de Cafaggi et al. (2012).
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foi o caso na criação de uma repartição alfandegária na cidade argentina 
de Rafaela. Conforme vimos no Quadro 3.1, essa repartição, resultante 
do lobby coordenado das empresas privadas e das autoridades municipais, 
foi essencial na criação de um melhor ambiente logístico que facilitou 
enormemente a participação das empresas de autopeças nas cadeias 
produtivas internacionais (ver o Boxe 3.1).12

Uma última área de política associada à promoção de comple-
mentaridades entre as empresas está relacionada aos níveis de proteção 
comercial do país. Um exemplo é o fornecedor argentino que enviou 
parte do seu próprio processo de produção para fornecedores nas etapas 
iniciais da cadeia no Brasil, uma prática a que as empresas recorrem para 
complementar as suas próprias capacitações com as dos seus pares em 
outros países. Nesse sentido, os governos da região devem estar cientes do 
efeito possivelmente danoso das barreiras tarifárias, cotas de importação 
e renovação não automática de licenças de importação pela limitação do 
acesso de fornecedores locais a insumos de alta qualidade do exterior.

Aprendizado permanente. As evidências dos estudos de caso indicam 
que o aprendizado permanente é uma prática generalizada. De fato, em 
alguns casos, a melhoria das capacitações contou com a assistência do 
comprador ou da empresa principal após o acesso à CGV.

O comprador pode promover o aprendizado das empresas forne-
cedoras de diversas formas: enviando especialistas internacionais para 
capacitar os trabalhadores locais (como no caso da Hugo Restrepo e 
McIlhenny), organizando sessões de capacitação nas instalações do 
comprador ou mesmo oferecendo cursos online (Egan e Mody, 1992). 
Isso é compatível com a literatura sobre as CGVs que mostra que os for-
necedores nas redes de produção ganham capacitação e conhecimento 
das principais empresas. Contudo, isso não sugere que um contato inicial 
entre um fornecedor local e um comprador mundial seja suficiente para 
desenvolver essas capacidades. Como indicam as regularidades empíricas 
anteriores, um grande trabalho de preparação por parte do fornecedor, 
por sua conta, talvez seja necessário para conseguir um primeiro acesso 
a uma rede internacional de produção.

12 Pietrobelli, Casaburi e Maffioli (2014) apresentam uma discussão mais geral sobre 
políticas públicas para a promoção de mais ações coletivas entre empresas privadas e 
entre os setores público e privado.
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Além disso, a transmissão de conhecimento das principais empresas 
para os fornecedores não ocorre necessariamente de forma automática, 
pois isso pode depender de uma série de fatores (ver Pietrobelli e Rabe-
llotti, 2011). Por exemplo, as principais empresas podem transferir algum 
conhecimento aos seus fornecedores porque deixar de fazê-lo poderia 
implicar riscos para elas próprias (Humphrey e Schmitz, 2002; Schmitz, 
2006; Schmitz e Knorringa, 2000).13 Contudo, a literatura sobre as CGVs 
salienta que, embora as empresas mundiais provavelmente apoiem os 
fornecedores na melhoria do processo de produção ou da qualidade dos 
insumos que estão comprando, elas não costumam apoiar ações que 
possam permitir aos fornecedores desempenhar atividades que estão 
mais próximas das competências centrais das empresas globais e, assim, 
possivelmente contorná-las na cadeia produtiva ou até mesmo entrar 
como concorrentes (Egan e Mody, 1992; Humphrey e Schmitz, 2002; 
Kaplinsky, 2005).14

No entanto, a questão geral que desponta desta regularidade empí-
rica sobre o aprendizado de longo prazo é que a capacidade para ter êxito 
como membro de uma cadeia produtiva internacional pode depender do 
envolvimento do fornecedor em um processo contínuo de adaptação à 
evolução das condições da cadeia produtiva. Esse ponto é reforçado por 
duas tendências nas práticas da CGVs: a avaliação constante de fontes 
alternativas e o processo de consolidação.

Por exemplo, uma pesquisa recente feita pela Universidade de 
Michigan e pela Supply Chain Management Review com 164 empresas 
de todo o mundo indica que as principais empresas reavaliam cada vez 
mais as possibilidades de otimizar as suas cadeias produtivas.15 Cerca de 
65% dessas empresas indicaram que repensam constantemente as suas 
fontes de insumos, avaliando os fornecedores atuais e potenciais. Elas o 
fazem, em parte, em resposta à evolução das condições econômicas nos 
países-fonte, como as variações salariais, flutuações das taxas de câmbio 

13 Por exemplo, a chegada de um componente com as especificações erradas pode fechar 
linhas de produção inteiras até que todos os insumos corretos tenham sido montados, o 
que atrasa a fabricação do produto final.

14 No jargão das CGVs, esse fenômeno é conhecido como a disposição das principais 
empresas de apoiar os seus fornecedores em ações que levam à melhoria do “processo” 
e do “produto”, mas bem menos à melhoria “funcional” (Humphrey e Schmitz, 2000 e 
2002).

15 A pesquisa tem como título Eighth Annual Global Survey of Supply Chain Progress.
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ou modificações em tributos e regulamentos, que forçam as empresas 
principais a reotimizar as suas estratégias de obtenção de insumos. Outra 
razão é a evolução das tendências nas estratégias das cadeias produtivas 
globais e a constante adoção de novas práticas. As novas práticas nor-
malmente significam que os fornecedores precisam, constantemente, 
adaptar-se e desenvolver novas capacitações e pontos fortes. O Quadro 
4.2 apresenta exemplos concretos do crescimento da implementação de 
novas práticas de cadeias de produção pelas empresas principais em todo 
o mundo, que exigem capacitações superiores dos seus fornecedores. 
Tudo isso significa que redigir um primeiro contrato com uma empresa 
principal não garante necessariamente uma relação de longo prazo em 
uma rede internacional de produção. Os fornecedores precisam se adaptar 
constantemente às novas exigências das cadeias produtivas ou correr o 
risco de serem substituídos por outros fornecedores.16

Uma segunda tendência que vem ocorrendo há mais de uma década 
e se acentuou após a crise financeira mundial de 2008 é a consolidação das 
CGVs. Embora os compradores estejam sempre buscando informações 
sobre bons fornecedores para o caso de necessidade, esses mesmos 
compradores estão reduzindo cada vez mais o número de fornecedores 
e estreitando os acordos com os mais capazes e de melhor desempenho. 
Ao estreitar a colaboração com menos fornecedores, os compradores 
podem aumentar a frequência das visitas às instalações desses fornece-
dores, avaliar diretamente os problemas e ajudar a reduzir várias incer-
tezas relacionadas aos negócios, ações que, em última análise, reduzem 
os custos globais (Egan e Mody, 1992). Embora a consolidação possa ser 
uma ameaça para os fornecedores existentes, ela também pode servir 
um incentivo para continuar a melhorar o desempenho e fazer parte de 
um grupo selecionado.17

A mensagem mais importante a guardar desta regularidade empírica 
é que as empresas fornecedoras não podem achar que a tarefa de melho-
rar suas capacitações seja um esforço pontual. Elas precisam continuar a 
aprender e atualizar as suas capacitações mesmo após conseguir ingressar 
na rede. Isso pode ter implicações para as políticas públicas também, embora 

16 Cumpre notar que a constante adaptação a novas condições de mercado também é 
importante para as empresas envolvidas no comércio de bens finais.

17 Contudo, para os possíveis fornecedores, a consolidação pode implicar que a oportunida-
de de conseguir entrar em uma rede pode ser menor hoje do que foi no passado.
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Quadro 4 2   A adaptação à evolução das estratégias das cadeias de 
suprimentos

A crescente importância das cadeias produtivas para muitas empresas criou o campo da gestão 
das cadeias de suprimentos, que tem como objetivo otimizar as estruturas dessas cadeias com a 
integração eficiente de fornecedores, fábricas, armazéns e lojas para assegurar que as mercado-
rias sejam produzidas e distribuídas nas quantidades certas, aos locais certos e no tempo certo, 
ao mesmo tempo em que se minimiza o total dos custos do sistema.

O campo da gestão das cadeias de suprimentos está evoluindo constantemente e novas es-
tratégias são lançadas e aplicadas por muitas companhias. As principais empresas usam muitas 
dessas estratégias para administrar a incerteza ou para lidar com falhas na cadeia produtiva. 
Muitas vezes, essas estratégias exigem que os fornecedores desenvolvam melhores capacitações 
para se adaptarem a ambientes mais exigentes. No Capítulo 3, por exemplo, vimos como os 
serviços de entrega just-in-time aumentam as demandas sobre os fornecedores e sistemas de 
logística dos seus países. Apresentamos abaixo três outros exemplos de estratégias da cadeia 
de suprimentos implementadas, cada vez mais, pelas principais empresas que exigem o máximo 
desempenho dos seus fornecedores.

Postponement (Adiamento)  Em certas ocasiões, as principais empresas precisam atrasar a 
adaptação final de um bem semiacabado até que as especificações exatas do cliente se tornem 
conhecidas; essa estratégia é conhecida como postponement. Consideremos, por exemplo, que 
a empresa A vende camisetas nas suas próprias lojas, mas terceiriza o processo de manufatura 
para fornecedores em outros países. Em um arranjo tradicional, as camisetas seriam produzidas 
pelos fornecedores de acordo com previsões de demanda predeterminadas. Uma vez prontas, 
elas seriam enviadas às lojas da empresa A. Suponhamos que, devido à previsão, todas as cami-
setas fossem tingidas de verde. Se a demanda de repente mudar para vermelho, as lojas da em-
presa A estariam então com um produto encalhado que ninguém quer e que não pode ser modi-
ficado. Em um acordo de postponement, porém, os fornecedores mantêm, nas suas instalações, 
estoques de camisetas sem tingimento até que a empresa A lhes diga de que cor elas devem ser 
tingidas. Assim, o postponement reduz as chances de um acúmulo de mercadorias indesejadas 
devido a variações nas preferências do mercado. Cumpre notar, porém, que esse arranjo exige 
mais capacitações da parte do fornecedor. Primeiro, o peso de manter estoques é transferido para 
os fornecedores, que precisam armazenar o estoque de camisetas sem tingimento. Além disso, 
precisam ter um sistema de produção mais ágil, capaz de parar em um estágio semiacabado e 
retomar a produção rapidamente tão logo a especificação definitiva seja conhecida.

Mitigação de riscos na cadeia de suprimentos  O terremoto e o tsunami de 2011 no Japão 
demonstraram claramente como os desastres naturais podem interromper as cadeias de supri-
mentos globais. Muitos fornecedores da Toyota, Honda e Nissan tiveram de fechar instalações, 
o que reduziu a produção de forma significativa. A Honda e a Nissan, por exemplo, viram a sua 
produção no Japão cair mais da metade. Embora o desastre natural no Japão tenha sido, clara-
mente, um evento raro, muitos outros tipos de incidentes costumam ocorrer e interromper cadeias 
produtivas. Entre os exemplos, destacam-se a quebra de máquinas, contaminações, greves e 
instabilidade política. Nesse sentido, as empresas principais cada vez mais lançam mão de estra-
tégias para mitigar possíveis falhas na cadeia produtiva.

(continúa)
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Uma dessas estratégias é gerar capacidade de recuperação ao longo da cadeia produtiva 
com a criação de redundância. Por exemplo, as principais empresas empregam fornecedores re-
dundantes que são geograficamente diversificados. Assim, se um desastre atinge um fornecedor 
em um local, o mesmo insumo pode ser obtido de um fornecedor em outro local. É claro que o 
aumento da redundância representa, puramente, um aumento de custo para a empresa principal, 
mas esses custos tendem a ser considerados uma apólice de seguro. A estratégia da redundân-
cia também pode ser aplicada ao exigir de um fornecedor que aumente as reservas ou formule 
planos contra interrupções de suas operações internas. Nesses casos, o fornecedor precisa man-
ter um estoque excedente ou formular planos de contingência. Dessa forma, as estratégias de 
mitigação de riscos na cadeia produtiva tendem a exigir mais capacidades de todos os membros 
da cadeia, inclusive dos fornecedores.

Ciclo de caixa  O tempo necessário para converter a matéria-prima ou as compras de estoque 
em receita de vendas é chamado de ciclo de caixa. Geralmente está relacionado ao giro do 
estoque: quanto maior o giro do estoque, mais rápida a conversão em dinheiro. Por exemplo, se 
uma empresa principal tem que pagar os seus fornecedores no ato do recebimento de insumos 
intermediários e então mantém o estoque por dias até que as suas vendas sejam concluídas, 
essa empresa não conseguirá usar esse dinheiro para outra finalidade durante esse período. No 
outro extremo, se uma empresa vende o produto final antes de pagar os seus fornecedores, na 
verdade ela tem a vantagem de um estoque grátis e pode, até mesmo, fazer esse dinheiro render 
juros ao aplicá-lo enquanto espera a data do pagamento. As estratégias de gestão das cadeias 
de suprimento relacionadas ao giro do estoque normalmente estão voltadas para a redução do 
período entre a data de investimento na compra de estoque e a data de recebimento do dinheiro 
dos clientes.

Quadro 4 2   A adaptação à evolução das estratégias das cadeias de 
suprimentos (continuación)

Figura B 4 1   Principais indicadores do ciclo de caixa em algumas 
empresas (2012)
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(continúa)
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em uma escala mais ampla. Por exemplo, quando o setor público oferece 
apoio na forma de um bem público específico a um setor ou no intuito de 
corrigir uma falha de coordenação, isso não significa que o mesmo setor 
não vá precisar de outro bem público específico mais à frente ou que não 
venha a enfrentar um novo problema de coordenação no futuro. Esse tipo 
de apoio deve ser contínuo.

Encadeamentos locais

A participação em redes internacionais de produção não se limita a 
empresas que exportam bens ou serviços intermediários a companhias 
em outros países. As empresas nos países em desenvolvimento também 
podem tirar partido da crescente fragmentação da produção ao se tor-
narem fornecedores, nas etapas iniciais da cadeia produtiva, de empresas 
internacionais (por ex., multinacionais) localizadas no seu próprio país e 
inseridas em CGVs. Embora essa possa ser a estratégia mais razoável 
para muitas pequenas e médias empresas nos países em desenvolvimen-
to, ela não constitui uma maneira de evitar as questões discutidas acima 
com respeito às qualificações, capacidades e qualidade dos produtos. 
Conforme ilustrado pelo exemplo dos cafeicultores brasileiros inseridos 
na cadeia produtiva da Illy (ver o Quadro 4.1), as questões referentes às 
capacitações das empresas permanecem importantes mesmo quando o 

Uma forma que as empresas principais têm de reduzir o ciclo de caixa é simplesmente reter 
o pagamento aos seus fornecedores até que o dinheiro das suas vendas tenha sido recebido; 
isso está ilustrado na Figura B.4.1, com o exemplo de cinco empresas. As barras azuis indicam o 
número médio de dias que cada uma dessas companhias leva para pagar os seus fornecedores, 
enquanto as barras vermelhas indicam o número médio de dias durante o qual elas mantêm 
o estoque até concluir as suas próprias vendas. Em todos os casos, as barras azuis são mais 
compridas do que as barras vermelhas, o que significa que os fornecedores estão financiando as 
empresas principais enquanto mantêm o estoque. Mais uma vez, essa prática exige fornecedores 
capazes, com capital de giro suficiente para se manterem por longos períodos até receber o 
dinheiro da venda dos seus bens intermediários.

As três práticas mostradas neste quadro ilustram como os fornecedores estão respondendo 
aos crescentes desafios através de processos de produção ágeis e adaptáveis e da capacidade 
financeira adequada.

Quadro 4 2   A adaptação à evolução das estratégias das cadeias de 
suprimentos (continuación)
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fornecedor não exporta diretamente. Não obstante, é razoável esperar 
que os desafios de entrar em uma rede internacional de produção sejam 
reduzidos quando os inconvenientes de exportar diretamente deixem de 
fazer parte da equação. Isso é válido, sobretudo, no caso das pequenas 
e médias empresas.

A promoção dos encadeamentos entre os fornecedores nas etapas 
iniciais e as empresas internacionais no mesmo país podem ser impor-
tantes mesmo no caso dos países profundamente envolvidos em redes 
internacionais de produção, como o México. Por exemplo, embora mil-
hares de empresas no México exportem diretamente por meio de cadeias 
produtivas para os EUA, a percepção geral é que essa inserção ocorreu, 
na maioria dos casos, em operações de montagem e que os mexicanos 
devem incorporar mais valor às redes internacionais de produção de que 
o país faça parte. O Quadro 4.3 apresenta evidências estatísticas que 
corroboram essa percepção.

Países em várias partes do mundo vêm implementando programas 
para promover encadeamentos para trás entre as empresas mundiais 
localizadas nos seus territórios e os fornecedores locais. Nesta seção, 
examinamos alguns desses programas, os quais, de modo geral, foram 
concebidos para sanar falhas de informação e coordenação.18 As expe-
riências de diversos países ilustram como essas questões foram abordadas.

O programa costa-riquenho Encadenamientos para la Exportación 
(Encadeamentos para a Exportação)19 foi criado em 2001 para aumentar 
o valor agregado interno das companhias multinacionais de alta tecnologia 
e ajudar as PMEs a se tornarem fornecedores locais dessas companhias e, 
posteriormente, exportadores diretos com a expansão da sua capacidade 
tecnológica. O programa, administrado pela PROCOMER, a instituição 
encarregada de promover o comércio nacional na Costa Rica, é um serviço 

18 As multinacionais talvez não disponham de informações suficientes sobre a existência 
de possíveis fornecedores e/ou das suas capacitações, o que pode resultar em um viés 
de seleção e no recurso aos fornecedores já conhecidos. Por outro lado, os fornecedores 
potenciais talvez não disponham das informações necessárias para aumentar as 
suas capacitações ou para acessar os recursos necessários para contactar possíveis 
multinacionais. Os problemas de coordenação também podem inibir os encadeamentos 
para trás: as multinacionais talvez não transmitam conhecimento para fornecedores 
potenciais por temerem que eles decidam atender outras empresas e levem esse 
conhecimento com eles. Por sua vez, os fornecedores potenciais talvez não façam 
investimentos específicos a uma relação por temerem que ela seja de curta duração.

19 Conhecido antigamente como “Costa Rica Provee” (A Costa Rica Provê).
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Quadro 4 3   A inserção do México nas cadeias produtivas globais: 
O desafio de agregar valor mexicano

O México tem um desempenho melhor do que o dos seus pares na América Latina quando se 
trata da participação nas cadeias produtivas globais, especialmente com relação à América do 
Norte (ver o Capítulo 2). A proximidade, as barreiras comerciais baixas e o baixo preço dos fatores 
com relação aos EUA e ao Canadá, entre outros fatores, fizeram do México um destino atraente 
para as empresas ao Norte que buscam a partilha transfronteiriça da produção. Nesse sentido, 
o México se destaca na América Latina pela capacidade das suas empresas de ingressarem em 
redes internacionais de produção.

O México também vem implementando políticas há muitos anos para promover esses enca-
deamentos internacionais. O programa Maquiladora, por exemplo, teve início em meados da dé-
cada de 1960 para permitir que as importações dos EUA entrassem isentas de tarifas no país 
desde que o produto das empresas “maquiadoras” fosse exportado de volta para os EUA. Mais 
tarde, outros benefícios fiscais foram incorporados ao programa. O Programa de Importações 
Temporárias para Produzir Bens de Exportação foi outra importante iniciativa com objetivos se-
melhantes aos do programa Maquiladora. Em 2006, os dois programas foram combinados para 
formar o programa Indústria Manufatureira, Maquiadora e de Serviços de Exportação (IMMEX). O 
IMMEX possibilita a importação temporária de insumos, matérias-primas, peças e componentes, 
e máquinas e equipamentos isentos de tarifas para uso em um processo de produção, desde 
que o produto final seja exportado. O programa também permite a isenção do imposto sobre o 
valor agregado. Hoje em dia, as exportações de bens processados do México por intermédio do 
IMMEX representam aproximadamente 63% do total das exportações do país.

Apesar de todos esses esforços, a percepção geral é que a inserção do México nas cadeias 
produtivas ocorreu, em sua maior parte, em operações de montagem e que deveriam ser envi-
dados esforços para incorporar mais valor interno às redes internacionais de produção de que o 
país participa. Por exemplo, combinando matrizes de insumo–produto com dados do comércio, 
De La Cruz et al. (2011) mostram que o valor agregado interno incorporado a bens processados 
exportados pelo México é de apenas 23%.a Para lançar mais luz sobre essa questão, fizemos 
uma análise baseada em dados no nível da fábrica que nos permitem acompanhar a evolução 
da parcela do valor agregado interno nas exportações de bens processados ao longo do tempo. 
Uma elevação desse indicador, por exemplo, poderia sinalizar que mais segmentos das cadeias 
produtivas estão sendo transferidos para o México.

Usamos o censo do IMMEX feito pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia do Méxi-
co (INEGI), que apresenta informações sobre todas as instalações que participam do programa 
IMMEX. O censo abrange 6.400 estabelecimentos, dos quais aproximadamente 5.200 estão en-
volvidos na manufatura. Examinamos dados mensais referentes ao período de julho de 2007 a 
janeiro de 2013.b

Primeiro, calculamos a parcela global do valor agregado interno no total das exportações de 
bens processados no nível do país como média ponderada da parcela de cada estabelecimen-
to.c, d A Figura B.4.3.1 mostra o resultado. Embora haja vários episódios com mudanças notáveis, 
de modo geral a tendência é de queda.

Contudo, um recuo da parcela global do valor agregado interno do país não significa neces-
sariamente que as empresas estejam reduzindo o valor agregado local incorporado às suas ex-
portações. Um declínio pode resultar de mudanças na participação de cada estabelecimento no 
total das exportações do país. Por exemplo, se os estabelecimentos com elevado valor agregado 

(continúa)
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interno estivessem perdendo participação no nível total das exportações de bens processados, 
enquanto os estabelecimentos com baixo valor agregado estivessem ganhando participação, ve-
ríamos um declínio da parcela global do valor agregado interno.

Para analisar se a queda da parcela global do valor agregado interno decorre de uma redução, 
dentro das empresas, na parcela do valor agregado interno, ou de mudanças na participação das 
empresas no total das exportações de bens processados (inclusive com a entrada e saída de 
empresas), seguimos Kee e Tang (2012). Assim, estimamos uma equação que relaciona a parcela 
do valor agregado interno de cada estabelecimento contra as variáveis da empresa e do ano. 
Um declínio, dentro das empresas, na parcela do valor agregado interno será capturado por uma 
queda do coeficiente estimado para a variável do ano. Repetimos esse exercício após recalcular 
a parcela do valor agregado interno usando séries reais em vez de nominais.e

Na Figura B.4.3.2, as mudanças, dentro das empresas, nas parcelas do valor agregado interno 
são representadas pela linha cinza. A linha laranja indica os resultados quando considerados os 
preços de julho de 2007. Os dois casos evidenciam uma tendência de queda.

De modo geral, as duas figuras deste quadro indicam que a parcela do valor agregado interno 
nas exportações de bens processados do país recuou durante os cinco últimos anos e que esse 
declínio não é resultado de realocações da participação no mercado. Uma empresa típica envol-
vida na exportação de bens processados reduziu o seu valor agregado interno em cerca de três 
pontos percentuais durante esse período. Embora decerto não se trate de um grande recuo, está 
claro que a parcela do valor agregado interno não está aumentando, uma constatação que sugere 
que, nos últimos anos, o México não conseguiu incorporar mais conteúdo local às cadeias produ-
tivas internacionais de que o país participa. Contudo, essa constatação é apenas uma tendência 
geral e não se aplica necessariamente a todos os setores da economia. Mais estudos serão ne-
cessários para explorar a evolução do valor agregado interno mexicano em níveis setoriais mais 
detalhados e definir com exatidão as forças em ação por trás dessas tendências.

Quadro 4 3   A inserção do México nas cadeias produtivas globais: 
O desafio de agregar valor mexicano (continuación)

Figura B 4 3 1   Participação do valor agregado interno nas exportações de 
bens processados do México
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Fonte: Cálculos dos autores com base no censo do IMMEX, com apoio do INEGI.

(continúa)
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de formação de parcerias baseado nas demandas das multinacionais. Ele 
identifica as necessidades dessas companhias em termos de insumos e 
matérias-primas e, em seguida, busca correspondências com fornecedores 
locais capazes de atender às exigências quanto às especificações técnicas, de 

Nota: 
a Essa parcela do valor interno é bem inferior à parcela de 56% implícita na nossa análise no Capítulo 2. Cumpre notar, 
porém, que a parcela do valor agregado interno de 23% se refere apenas às exportações de bens processados. Segundo 
De La Cruz et al. (2011), a parcela do valor agregado interno para todas as exportações do México é de 45%, um valor bem 
mais próximo dos nossos resultados, embora ainda seja um pouco menor. As computações quanto ao comércio de valor 
agregado podem diferir bastante dependendo dos pressupostos e dos dados do comércio e matrizes de insumo–produto 
empregados na análise. Os nossos resultados referentes ao México no Capítulo 2 são mais próximos dos 52% relatados 
por Koopman et al. (2013) porque os pressupostos e os bancos de dados que usamos são mais semelhantes aos daquela 
análise, conforme explicado no Apêndice 2.1. 
b Agradecemos ao corpo técnico do INEGI a gentileza de rodar nossos códigos estatísticos e econométricos nos seus 
computadores. 
c A ponderação é a participação das exportações de bens processados de cada estabelecimento no total das exportações 
de bens processados do país. 
d O censo do IMMEX não oferece informações sobre o valor das exportações de bens processados; contudo, existem 
informações sobre o valor agregado interno incorporado às exportações de bens processados, bem como sobre o valor 
dos insumos estrangeiros empregados nesses bens. Portanto, indicamos o valor das exportações de bens processados ao 
adicionar essas duas variáveis. Em seguida, calculamos a parcela do valor agregado interno para cada estabelecimento 
como a razão entre o valor agregado interno incorporado às exportações de bens processados e a soma do valor agregado 
interno e do valor dos insumos estrangeiros. 
e Empregamos o índice de preços da produção mensal do INEGI para deflacionar o valor agregado interno, tomando julho 
de 2007 como data de referência. Para o valor dos insumos estrangeiros, primeiro convertemos as importações de pesos 
para dólares usando a taxa de câmbio nominal mensal. Em seguida, convertemos de volta para pesos usando a taxa de 
câmbio nominal de julho de 2007, o que nos apresenta a série das importações a preços de julho de 2007. Finalmente, 
recalculamos a parcela do valor agregado interno para cada estabelecimento, conforme mencionado na nota de rodapé 
anterior.

Quadro 4 3   A inserção do México nas cadeias produtivas globais: 
O desafio de agregar valor mexicano (continuación)

Figura B 4 3 2   Evolução, dentro das empresas, da parcela do valor 
agregado interno
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produção e de qualidade, além das características dos produtos. Além disso, 
procura criar oportunidades de negócio por meio de pequenos projetos 
executados em conjunto por fornecedores locais (PMEs) e multinacionais 
para ajudar as PMEs a se tornarem fornecedores em escala mundial. Ao 
reduzir os custos possivelmente altos da identificação de fornecedores 
locais, o programa busca resolver, principalmente, uma falha de mercado 
relacionada a problemas de informação (ver Monge-González et al., 2010). 
O programa Encadenamientos para la Exportación tem se concentrado 
nas PMEs com mais capacidades, menores necessidades de assistência 
técnica e, por extensão, maior probabilidade de obterem sucesso como 
fornecedores de multinacionais (ver Monge-González et al., 2013).

No período de 2001–2012, o programa criou 1.355 encadeamentos 
entre mais de 400 empresas locais (frente a 23 em 2003) e 301 exportadores, 
sobretudo companhias multinacionais. Durante o mesmo período, o número 
anual de encadeamentos para trás patrocinados pelo programa subiu de 
menos de 10 para quase 250, enquanto as vendas saltaram de US$ 800 
mil para US$ 12 milhões. O número de produtos vendidos pelas empresas 
nacionais foi, em média, de 1,5 nos anos mais recentes, em comparação com 
1 na primeira metade da década de 2000. A Figura 4.3 mostra a evolução 
ano a ano de algumas dessas variáveis, o que sugere que o programa foi 
um mecanismo eficaz de formação de parcerias. Entrevistas com as PMEs 
e as multinacionais confirmam essa opinião positiva sobre essa função do 
programa (ver Monge-González et al., 2010; Vargas Madrigal et al., 2010).

Figura 4 3    Encadeamentos e vendas do programa 
Encadenamientos para la Exportación, 2002–2012
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Uma avaliação econométrica recente mostrou que o programa 
vem tendo impacto positivo sobre os salários reais, emprego e condição 
exportadora das empresas participantes. Ademais, as empresas conti-
nuam a se beneficiar do conhecimento adquirido por meio das relações 
comerciais com companhias multinacionais, indo além do ano em que 
ingressaram no programa. As evidências também mostram que as 
empresas que receberam mais serviços do programa se beneficiaram 
mais, o que corrobora a ideia de que o nível de apoio é importante (ver 
Monge-González et al., 2013).

Apesar desses efeitos positivos, o Encadenamientos para la Exporta-
ción parece ter um alcance limitado. Por exemplo, as compras associadas 
à participação no programa responderam (em média) por uma parcela 
muito pequena do total das compras locais pelas multinacionais na Costa 
Rica, no período de 2001–2011; em 2007, essa parcela foi inferior a 1%. 
Ademais, menos de 20% dos encadeamentos no âmbito do programa 
foram efetivamente incorporados aos produtos finais de alta tecnologia 
das multinacionais, o que sugere que a maioria dos encadeamentos envolve 
insumos de baixo conteúdo tecnológico (ver Monge-González et al., 2010; 
Vargas Madrigal et al., 2010). De modo mais geral, a percepção é que, 
embora o programa seja uma primeira etapa valiosa, a sua contribuição 
está longe de ser substancial; os encadeamentos entre as multinacionais e 
as empresas nacionais ainda são fracos e os efeitos secundários associados 
a encadeamentos para trás ainda são limitados (ver, por ex., Monge-Gon-
zález et al., 2010; OCDE, 2012; Paus e Gallagher, 2008).

Três fatores em potencial podem explicar a contribuição relativa-
mente limitada. Primeiro, os recursos dedicados ao programa parecem 
modestos. Por exemplo, a unidade que administra o programa tem apenas 
sete pessoas (um diretor e seis funcionários encarregados da formação de 
parcerias) e contou com um orçamento anual de US$ 300 mil nos últimos 
cinco anos. Embora a avaliação recente indique resultados positivos, esse 
volume de recursos parece pequeno demais para provocar uma mudança 
significativa na capacidade de vinculação do país. O segundo fator poderia 
ser que o Encadenamientos para la Exportación concentrou-se em corrigir a 
falha do mercado associada aos obstáculos em termos de informação por 
meio do processo de formação de parcerias. Contudo, em muitos casos, 
resolver esse problema inicial da informação pode não ser o bastante. A 
falta de know-how técnico, capacidade de absorção, certificações, capa-
citação de recursos humanos e as dificuldades no acesso a financiamento 
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foram identificadas como outros obstáculos à expansão das vendas para 
as multinacionais na Costa Rica (ver Monge-González et al., 2010; Beltrán 
e Gutiérrez, 2007; Paus e Gallagher, 2008). Por último, já se argumentou 
que o programa poderia estar mais bem conectado a outros programas 
públicos que tratam de outras falhas do mercado (ver Monge-González e 
Rodríguez-Álvarez, 2013). O governo da Costa Rica tomou uma série de 
medidas para corrigir essa situação. Primeiro, a direção encarregada do 
Encadenamientos para la Exportación começou a prestar assistência para 
desenvolver os fornecedores. Segundo, foi estabelecida uma comissão para 
o programa em 2010, a fim de melhorar a coordenação dos programas 
administrados pelas instituições-membros nos setores público e privado 
(ver Dobles Madrigal, 2012a, b).20

Passaremos a examinar outras experiências internacionais com 
programas de encadeamento que foram além do simples processo de 
formação de parcerias.

Países ao redor do mundo, especialmente os que atraíram grandes 
volumes de IED, já implementaram programas destinados a apoiar as 
empresas locais nos seus esforços para se tornarem fornecedores das 
companhias multinacionais e participarem das CGVs. Um exemplo bem 
conhecido é o National Linkage Program (NLP), o programa de vinculação 
nacional da Irlanda, estabelecido em 1985 e inicialmente administrado 
pela Agência de Desenvolvimento Industrial daquele país. Antes do pro-
grama, os esforços do governo para incentivar os encadeamentos para 
trás concentravam-se em uma base de dados e em um serviço de ligação 
para associar multinacionais a possíveis fornecedores nacionais. Contudo, 
um estudo do governo constatou que esses esforços foram insuficientes 
e não conseguiram preencher a lacuna técnica e gerencial entre as mul-
tinacionais e os fornecedores locais (Battat, Frank e Shen, 1996). Assim, 
o NLP foi concebido para fazer mais do que ajudar as multinacionais a 
encontrar possíveis fornecedores na Irlanda e também ajudar a construir as 
capacidades desses fornecedores locais. Inicialmente, o programa avaliou 
se as empresas estavam aptas a melhorar as suas capacidades técnicas, 
financeiras e gerenciais; em seguida ofereceu assistência a fornecedores 

20 Essas instituições-membros são o Ministério do Comércio Exterior, o Ministério da 
Economia, Indústria e Comércio, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Coalizão de 
Iniciativas para o Desenvolvimento, a Câmara de Indústrias da Costa Rica, a Câmara de 
Exportadores da Costa Rica, a Associação de Empresas de Zonas Francas, o Conselho 
Nacional para a Pesquisa Científica e Tecnológica e o Promotor do Comércio Exterior.
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selecionados em áreas de desenvolvimento específicas, como gestão 
e controle operacionais, sistemas de qualidade, finanças e marketing. 
Considera-se que o NLP foi uma iniciativa bem-sucedida. Menos de 10 
anos após a sua criação, mas de 200 multinacionais e 80 fornecedores 
haviam participado do programa e mais de 80% dos fornecedores havia 
recebido certificações ISO 9000 (Battat et al., 1996). O programa evoluiu 
com o passar do tempo; de uma iniciativa que apoiava exclusivamente a 
vinculação de empresas locais com multinacionais na Irlanda, transfor-
mou-se em um programa mais amplo que ajuda na integração de empresas 
irlandesas às CGVs.

Outro exemplo é o Local Industry Upgrading Program (LIUP), o 
programa de vinculação de Cingapura baseado na melhoria da indústria 
local. Iniciado em 1986 e então administrado pela Câmara de Desenvol-
vimento Econômico do país, a característica que o distinguia era que as 
multinacionais capacitavam as empresas locais em troca de incentivos 
governamentais. Assim, o LIUP foi além do papel de mediador e trabalhou 
na promoção de parcerias entre multinacionais específicas e possíveis 
fornecedores. As multinacionais foram estimuladas a escolher subcon-
tratados locais e ajudá-los a aumentar sua eficiência. Um funcionário de 
uma multinacional era destacado para trabalhar no fornecedor local e o 
programa pagava o seu salário. Os fornecedores locais foram selecionados 
por mérito, definido em uma avaliação que examinava a força das suas 
competências centrais e a sua capacidade e massa crítica para crescer. 
Em meados de 1990, o LIUP já havia apresentado resultados positivos. 
Segundo estudos executados pelo LIUP e relatados em Battat et al. (1996), 
a produtividade dos fornecedores nos primeiros anos do programa cresceu 
17%, enquanto o valor agregado por trabalhador aumentou 13,7% Em 
1994, o programa abarcava 32 companhias compradoras e 180 PMEs 
fornecedoras (Battat et., 1996). Ele continuou a expandir ao longo da 
década e, em 1999, o número de fornecedores beneficiados havia subido 
para 670. Posteriormente, o LIUP foi incluído em um programa de par-
ceria mais geral e, em 2012, recebeu um orçamento de US$ 250 milhões 
para cinco anos.

A experiência da Malásia é especialmente interessante porque con-
tém elementos de sucesso e fracasso. Uma primeira iniciativa, criada em 
1988 com o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, se destinava 
a ajudar as PMEs locais a se tornarem fornecedores de multinacionais 
e outras grandes empresas no país. Na sua maior parte, o programa se 
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restringia a PMEs de propriedade de povos indígenas.21 Em consequên-
cia da seleção das PMEs com base em critérios não econômicos, muitos 
fornecedores não conseguiam atender às necessidades das multinacionais 
(UNCTAD, 2011). Em 1996, por exemplo, 54 empresas-âncora haviam 
entrado no programa, mas apenas 27 mantinham relações comerciais com 
os fornecedores (Karikomi, 1998). A maior dessas empresas, a montadora 
de carros nacional Proton, tinha 17 fornecedores no âmbito do progra-
ma, mas eles representavam apenas 12% dos fornecedores da empresa 
(Suydernoud, 1999). A principal preocupação era a baixa qualidade dos 
produtos oferecidos pelos fornecedores (UNCTAD, 2011).

Em meados da década de 1990, foi lançado o Programa de Encadea-
mentos Industriais. Diferentemente do antecessor, esse novo programa 
previa critérios de seleção baseados no mérito, um papel mais ativo das 
multinacionais na seleção de fornecedores e mais assistência aos forne-
cedores, para terem acesso a financiamento e desenvolverem as suas 
capacidades. Administrado pela Corporação para Pequenas e Médias 
Empresas da Malásia, o programa apoia uma ampla gama de atividades 
dos fornecedores, como o envolvimento e alianças estratégicas com 
multinacionais, a capacitação de funcionários, o desenvolvimento de no-
vos produtos e a auditoria de fábricas para garantir a qualidade dos seus 
produtos. A principal ferramenta de política do programa é uma série de 
medidas de desoneração fiscal para fornecedores e multinacionais. Por 
exemplo, é permitido aos fornecedores deduzir do imposto de renda as 
despesas que contraíram com as atividades do programa, como capaci-
tação, desenvolvimento e teste de produtos, e auditoria de fábricas. Se for 
atribuído à empresa o status de pioneira, ela recebe uma isenção de 100% 
por cinco anos sobre a renda, além de um incentivo ao investimento na 
forma de uma isenção de 60% sobre as despesas de capital válidas feitas 
no mesmo período. O status de pioneira pode ser alcançado se a empresa 
fabricar produtos constantes da Lista de Atividades e Produtos Promo-
vidos e oferecer os seus produtos a multinacionais ou grandes empresas 
(UNCTAD, 2011). Por sua vez, a multinacional participante pode deduzir 
as despesas em que incorrer no apoio ao fornecedor. O programa parece 
ter tido um desempenho melhor do que o do antecessor. Em 2007, por 

21 Bumiputera é o termo usado para descrever a raça malaia e outros povos indígenas do 
Sudeste Asiático. Em 1970, o governo da Malásia começou a implementar políticas em 
diversas áreas para favorecer esse grupo étnico.
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exemplo, 906 PMEs estavam registradas e 128 delas estavam vinculadas 
a multinacionais e outras grandes empresas (UNCTAD, 2011).

Na região da América Latina, há muito tempo o México vem 
apoiando a criação de encadeamentos empresariais entre multinacio-
nais e fornecedores locais. Na década de 1970, por exemplo, o governo 
mexicano criou um sistema de intercâmbio de informações chamado 
de Bolsas de Subcontratação, em que um banco de dados de empresas 
era oferecido a companhias multinacionais à procura de fornecedores 
locais. Outra iniciativa foram os Centros de Articulação Produtiva, que 
ajudavam empresas estrangeiras a identificar e selecionar possíveis forne-
cedores sobretudo por meio de serviços de formação de parcerias entre 
compradores e fornecedores. Entretanto, os mecanismos de formação 
de parcerias tiveram eficácia limitada na promoção de encadeamentos 
de sucesso em comparação com as outras iniciativas com uma gama de 
serviços mais abrangente (ver UNCTAD, 2010). Assim, o México tam-
bém testou outras iniciativas além da simples formação de parceiras; um 
exemplo interessante foi um conjunto de iniciativas no polo eletrônico 
de Guadalajara. Os mexicanos vêm atraindo um volume considerável de 
investimento estrangeiro direto no setor de eletrônicos desde o início da 
década de 1990, sobretudo no Estado de Jalisco e na cidade de Guadalajara. 
Esse polo vem sendo apoiado por um conjunto de políticas para promo-
ver o surgimento de efeitos secundários favoráveis desses investimentos 
diretos e a melhoria das empresas locais em segmentos mais sofisticados 
e em nichos da cadeia de valor dos eletrônicos (ver Dussel Peters, 2010; 
Dussel Peters, Palacios e Woo, 2003; CEPAL, 2008; Padilla-Pérez, 2005 
e 2008; Padilla-Pérez et al., 2008; Palacios, 2008).

No Chile, um programa de desenvolvimento de fornecedores foi 
lançado em 1998 pela CORFO, a agência de desenvolvimento do país. O 
programa não se destinava especificamente a promover a participação 
nas cadeias produtivas globais, pois os compradores não precisavam ser 
multinacionais nem exportadores. No entanto, a iniciativa foi concebida 
com o mesmo espírito de outros programas de vinculação relacionados a 
CGVs. Por exemplo, ele lembra o programa de Cingapura na criação de 
encadeamentos entre empresas-âncora e fornecedores. No caso desses 
dois programas, uma empresa desse tipo apresenta uma proposta para 
ajudar a melhorar a capacidade de um grupo de fornecedores, e um 
diagnóstico inicial, feito por um consultor independente, determina as 
necessidades de melhoria. A empresa-âncora então executa o plano de 
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ação. O programa financia até 50% dos custos do processo de melhoria, 
enquanto a empresa-âncora responde pelo restante. Uma avaliação de 
impacto recente constatou que os fornecedores que participaram do 
programa aumentaram as suas vendas, emprego e salários em relação a 
um grupo de controle (Arráiz, Henríquez e Stucchi, 2012).22

É difícil determinar a eficácia desses programas devido à falta 
de avaliações de impacto rigorosas em muitos casos. No entanto, as 
experiências e a evolução oferecem lições gerais sobre a concepção 
dos programas. Primeiro, os programas baseados exclusivamente em 
serviços de formação de parcerias parecem ter efeitos mais limitados 
na promoção de encadeamentos entre as empresas principais e os 
fornecedores locais em comparação com os programas que também 
oferecem apoio complementar aos fornecedores. É difícil generalizar 
sobre o tipo de apoio complementar necessário, pois as necessidades 
são diferentes em cada setor e em cada país. No entanto, julgando 
com base nas experiências examinadas aqui, os programas baseados 
na combinação de serviços de formação de parcerias com alguma 
forma de capacitação de funcionários parecem ter sido eficazes de 
um modo geral.

Um corolário da primeira lição é a necessidade da devida ar-
ticulação dos programas de vinculação com outras iniciativas. Por 
exemplo, muitos países têm políticas de desenvolvimento de PMEs, 
as quais podem contemplar esquemas de capacitação. A coordenação 
com essas iniciativas pode resultar em programas mais eficazes para 
promover encadeamentos.

Segundo, a maioria dos programas de vinculação está funda-
mentada em critérios de seleção baseados no mérito. Selecionar o 
fornecedor usando critérios não econômicos pode não apenas ser um 
desperdício de recursos valiosos, mas também prejudicar a sustenta-
bilidade do programa e desestimular novos fluxos de entrada de IED 
no país. Para assegurar que os encadeamentos sejam mutuamente 
benéficos, a seleção baseada no mérito pode levar em conta critérios 
formulados pelo governo e também pelas multinacionais, como no caso 
do programa da Malásia. Isso exige o envolvimento das multinacionais 
desde o início do processo.

22 Sob a influência desses resultados positivos, programas semelhantes foram estabelecidos 
na Colômbia, El Salvador, México e Uruguai (Pietrobelli, Casaburi e Maffioli, 2014).
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Terceiro, a assistência deve se basear em um diagnóstico dos 
objetivos e em uma auditoria do fornecedor a fim de identificar as suas 
deficiências específicas e tratar as áreas em que são necessárias melho-
rias. A assistência específica pode variar dependendo da concepção do 
programa. Os exemplos abrangem empréstimos em condições favoráveis 
concedidos diretamente aos fornecedores, financiamento conjunto, 
desonerações fiscais para os fornecedores e/ou as multinacionais, ou 
contribuições para o salário de um funcionário da multinacional des-
tacado para trabalhar no fornecedor, como no caso do programa de 
Cingapura. Por último, antes de comprometer grandes montantes de 
recursos com um programa completo, um programa-piloto pode ser feito 
a fim de afinar os objetivos, estratégias, metas e planos de ação. Após 
o início do programa, devem ser feitas avaliações para obter feedback 
para a formulação de políticas no futuro (ver Axèle e Delane, 2008; 
IFC, 2008; Potter, 2001; UNCTAD, 2010). Além disso, o programa 
deve alcançar uma escala mínima para realmente fazer a diferença.

Exploração de sinergias por meio de uma abordagem 
coordenada

Neste capítulo, apresentamos exemplos de políticas destinadas a atenuar 
problemas de informação e coordenação que afetam a participação nas 
CGVs. Certamente, essas não são as únicas políticas, e muitas outras já 
foram propostas.23 Examinar cada política foge ao alcance deste capítu-
lo. O objetivo desta seção é frisar a importância de coordenar políticas 
e programas a fim de tirar partido de possíveis complementaridades e 
sinergias entre elas.

A justificativa para a adoção de uma abordagem coordenada está 
fundamentada na noção de que a inserção nas redes internacionais de 
produção poderia ser prejudicada por múltiplas falhas de mercado, bem 
como na possibilidade de que resultados abaixo do ideal poderiam surgir 
quando falhas de mercado em diversas áreas não fossem atacadas de 
forma estruturada e uniforme (Blyde et al., 2014). Assim, as intervenções 
devem ser coordenadas para tirar proveito das suas complementaridades.

23 Pietrobelli e Staritz (2013) apresentam uma tipologia reveladora das intervenções nas 
CGVs.
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Naturalmente, a teoria é mais fácil do que a prática. Talvez seja 
difícil conseguir coordenar as políticas, sobretudo quando estão envolvidos 
diversos órgãos e agências. As diferenças entre eles em termos de man-
datos, visões estratégicas, agendas ou processos burocráticos reduzem 
as possibilidades de coordenação. Mas isso não significa que todos os 
esforços estejam fadados ao fracasso. Certos mecanismos institucionais 
poderiam estimular mais coordenação do que outros. Exemplos desses 
mecanismos institucionais são apresentados a seguir, embora nem todos 
estejam relacionados estritamente à participação nas CGVs.

Um exemplo é uma instituição centralizada que desempenhe várias 
tarefas. Aqui, o problema de coordenação é atacado por meio da integração 
completa. Esse caminho já foi trilhado por vários países que fundiram 
as suas instituições de promoção das exportações e dos investimentos 
em uma única agência para melhor explorar as complementaridades que 
poderiam surgir ao enfrentar os problemas de informação e coordenação. 
Exemplos podem ser vistos na Austrália (AUSTRADE), Coreia (KOTRA), 
Colômbia (PROEXPORT), Alemanha (GTAI) e Finlândia (FINPRO).

Outra opção para alcançar a coordenação é fazer com que os diri-
gentes das agências pertinentes participem do conselho de mais de uma 
delas. Por exemplo, um representante da TAKES, a agência finlandesa 
que promove a inovação, fazer parte do conselho da FINPRO (Volpe 
Martincus, 2010).

Outra abordagem seria criar um órgão, no âmbito do governo, enca-
rregado dos esforços de coordenação das diversas agências, uma abordagem 
adotada por alguns países como forma de promover a competitividade. Esse 
órgão de coordenação poderia ser formado por representantes de diversas 
agências, reunir-se regularmente e ser presidido por uma autoridade de 
alto escalão —até mesmo o presidente— para garantir a sua pertinência. 
Não é preciso necessariamente criar um órgão exclusivamente para as 
CGVs, sobretudo se o governo puder empregar um ponto focal existente 
que já incorpore as agências pertinentes.

Outras opções também são possíveis. Em cada caso, o mecanismo 
institucional ideal seria determinado, em última análise, por fatores es-
pecíficos a cada país.



Conclusões

T
ermos como cadeias globais de valor, globalização da produção ou 
fatiamento da cadeia de valor agregado surgiram nos últimos anos 
para descrever a coparticipação dos países na concepção, produção 

e distribuição de um bem ou serviço. Alguns podem sustentar que, além 
da semântica e da terminologia capciosa, não há muitas lições de política 
a serem aprendidas pela ALC neste âmbito; afinal de contas, há décadas 
a região vem fornecendo, a outros países, insumos e bens em que predo-
minam os recursos naturais.

As cadeias produtivas não são novidade para a ALC, mas a região 
ficou de fora de boa parte do forte crescimento recente da frag-
mentação internacional da produção. Embora, de fato, a ALC venha 
participando há um bom tempo de algumas formas de redes internacionais 
de produção, sobretudo como fornecedor de matérias-primas e insumos 
básicos, a região não conseguiu tirar proveito do forte crescimento recente 
da fragmentação da produção, em que bens antes produzidos em um país 
são fatiados e coproduzidos em muitas partes do mundo. As experiências 
com a obtenção de insumos em escala mundial começaram nas décadas 
de 1970 e 1980 com algumas empresas nas indústrias eletrônica e auto-
mobilística, além de alguns varejistas. Hoje, a fragmentação da produção 
é usada por muitas companhias em todo o mundo e em muitos setores. 
Essa nova realidade econômica poderia gerar novas oportunidades para 
a ALC diversificar a sua ora limitada base de exportações.

As cadeias globais de valor aumentam as implicações e o que se 
tem a ganhar ao enfrentar desafios de política de longa data, 
como os relacionados aos transportes e à logística. Tirar partido 

>> 5
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das novas tendências na organização internacional da produção significa 
fazer face a novos desafios e pôr em relevo alguns dos antigos desa-
fios. Tomemos a questão da infraestrutura de transportes e logística. 
Após o longo período de liberalização do comércio iniciado no fim da 
década de 1980, a maioria dos países latino-americanos entende que 
os ganhos futuros com o comércio provavelmente virão de áreas não 
relacionadas a tarifas,-mas associadas à melhoria da infraestrutura de 
transportes. O principal argumento a favor de levar à frente a agenda 
dos transportes tem sido o fato de a região ser fortemente dependente 
de exportações baseadas em recursos naturais, cuja razão entre peso 
e valor tende a ser muito alta. Como os custos de transporte são di-
retamente proporcionais à relação entre peso e valor, os exportadores 
de bens em que predominam os recursos naturais pagam relativamente 
mais para transportar os seus bens do que os exportadores de bens de 
peso menor. Assim, aqueles exportadores também são relativamente 
mais afetados pela infraestrutura de transportes inadequada, que pode 
facilmente destruir a renda que os países podem extrair dos seus re-
cursos naturais. Esse raciocínio vem salientando a urgência de sanar as 
deficiências da infraestrutura de transportes da região. A importância 
desse argumento certamente não mudou; a ALC continuará vincu-
lada à exploração de recursos naturais por muitos e muitos anos. No 
entanto, a participação nas CGVs eleva a importância da questão da 
infraestrutura de transportes e logística a um novo nível. Por exemplo, 
as empresas que fragmentam a produção internacionalmente precisam 
reduzir os riscos associados à incerteza e aos atrasos na chegada de um 
único componente para evitar o risco de interrupção da produção dos 
seus bens finais. Nesse sentido, essas empresas buscam trabalhar com 
fornecedores em locais em que a infraestrutura de transportes e logís-
tica é adequada. De maneira análoga, as práticas modernas de cadeias 
produtivas, como os serviços de entrega just-in-time e o adiamento (a 
prática de atrasar a adaptação final de um bem semiacabado), cada vez 
mais, exigem que os fornecedores se comprometam a fazer entregas 
rápidas e ágeis, com o mínimo de falhas, o que requer bons sistemas 
de transportes e logística. Contar com uma infraestrutura logística 
adequada é ainda mais importante para os países distantes do que para 
os países próximos, como forma de compensar o impacto da distância. 
Essa lição é de especial importância para países na ALC à medida que 
eles procurem entrar em cadeias produtivas na Ásia ou na Europa, ou 



131Conclusões  >>

desenvolver cadeias produtivas dentro da sua própria região, onde as 
distâncias podem ser superiores às encontradas na Ásia ou Europa. 
Em consequência, embora a importância de abordar essas limitações 
nos setores de transportes e logística esteja no topo da lista de tarefas 
a cumprir de muitas autoridades da região, ela se tornou ainda mais 
prioritária com o surgimento das cadeias produtivas internacionais.

Com a fragmentação internacional da produção, é ainda mais 
importante manter baixos níveis de proteção e promover a inte-
gração na região. A pertinência de baixos níveis de proteção comercial 
também aumentou com o advento das CGVs. Por exemplo, os ganhos 
com as reduções de tarifas são ampliados quando os bens cruzam fron-
teiras muitas vezes, como costuma ocorrer nas redes internacionais de 
produção. Além disso, como indica a pesquisa feita neste relatório, para 
tomar como meta as CGVs, sobretudo nos países desenvolvidos, muitos 
possíveis fornecedores na ALC precisarão importar insumos de alta qua-
lidade de outros países para complementar a sua própria produção. Dessa 
forma, níveis elevados de proteção no país prejudicarão a capacidade 
de complementar as suas próprias qualificações com as qualificações e 
capacitações de fornecedores localizados em outros países.

Um espaço econômico mais integrado para as Américas —uma 
antiga aspiração— também se torna mais pertinente em uma era de 
redes de produção. Tomemos, por exemplo, os inúmeros acordos de 
comércio na ALC, a maioria dos quais usa regras de origem diferentes. 
Quando um exportador produz apenas um bem e a maioria dos insumos 
intermediários são obtidos dentro do país, os custos do cumprimento 
de múltiplas ROs praticamente não existem. Contudo, à medida que 
as empresas fragmentam a sua produção entre diversos países por 
meio de diversos acordos de comércio, os custos de lidar com várias 
origens podem se tornar proibitivos. O aprofundamento da integração 
na ALC permitirá às empresas tirar partido das diferenças nos preços 
dos fatores entre os países, possibilitando-lhes escolher livremente o 
local para cada item da produção de acordo com a vantagem com-
parativa de cada país. Na verdade, a região talvez não celebre um 
acordo de integração profunda de proporções continentais no futuro 
próximo, mas ainda pode avançar rumo a um aprofundamento da in-
tegração — por exemplo, ao promover a convergência de muitos dos 
acordos comerciais ora vigentes.
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Uma região mais integrada não precisa ser vista apenas como um 
instrumento para desenvolver cadeias produtivas com origem na 
América Latina. Uma integração mais profunda na ALC não favorece 
exclusivamente o desenvolvimento de cadeias produtivas entre os países 
latino-americanos. Uma região integrada profundamente poderia servir 
de plataforma para estreitar os vínculos de comércio e de investimento 
com terceiros países. Por exemplo, explorar as complementaridades da 
produção dentro do seu bloco ajudará os países da ALC a chegar a outros 
mercados com bens mais competitivos. Da mesma maneira, um espaço 
econômico mais integrado estimulará a atração do investimento e de 
blocos de produção de fora da ALC que, posteriormente, serão fatiados 
e divididos entre os países da região.

A escalada tarifária ainda é comum em muitas partes do mundo, o 
que limita o acesso dos países da ALC a segmentos de valor agre-
gado maior das cadeias produtivas. Na área da política comercial, 
para obter acesso a cadeias produtivas em outras regiões, será necessário 
abordar a prática ainda generalizada entre os países de impor tarifas 
baixas a insumos e materiais básicos e tarifas mais altas a segmentos de 
valor agregado maior da cadeia produtiva — o problema conhecido como 
escalada tarifária. O esquema existente, ainda comum em muitos países 
desenvolvidos, claramente desestimula os países da ALC a irem além do 
fornecimento de matérias-primas e ingressar nas cadeias produtivas nos 
países desenvolvidos, sobretudo com conteúdo de maior valor agregado.

As instituições contratantes podem constituir uma fonte de 
vantagem comparativa, sobretudo no caso dos países que estão 
procurando se integrar a cadeias produtivas internacionais. O 
surgimento de cadeias globais de valor põe em destaque questões que, 
até então, costumavam ser ignoradas pelas autoridades. Uma delas é a 
noção de que a qualidade das instituições contratantes pode delimitar a 
localização geográfica da produção fragmentada e, assim, a capacidade 
do país para ingressar em redes internacionais de produção. Práticas am-
bíguas e a incerteza do cumprimento de contratos podem gerar descon-
fiança entre partes de diferentes países, limitando a sua disposição de se 
envolver em transações transfronteiriças. Embora os atritos contratuais 
certamente possam solapar qualquer transação internacional, inclusive a 
exportação de bens finais, eles podem ser mais danosos nas transações nas 
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cadeias produtivas globais, em que os fornecedores costumam adaptar a 
sua produção às especificações de compradores específicos e em que os 
parâmetros que regem essas especificações costumam ser estabelecidos 
por via contratual. A pesquisa neste relatório mostra que as empresas 
globais podem relutar em formar parcerias com fornecedores locais si-
tuados em países em que existam incerteza e ambiguidade em torno das 
práticas contratuais.

É possível argumentar que a falta de cumprimento dos contratos 
não é necessariamente uma questão pertinente porque muitas empresas 
globais abrem as suas próprias filiais no país anfitrião em que elas operam 
em vez de recorrer a contratos dúbios com fornecedores locais. Isso não é 
verdade. Em primeiro lugar, as evidências mostram que, em alguns setores, 
o offshoring ocorre quase que exclusivamente por meio de fornecedores 
independentes locais em vez do IED; as empresas locais nos países com 
instituições contratantes fracas não terão oportunidades de se tornarem 
fornecedores nesses setores. Além disso, mesmo que as multinacionais 
resolvam possíveis disputas com as suas próprias filiais internamente, elas 
talvez ainda precisem de instituições contratantes adequadas nos países 
anfitriões em que operam. Por exemplo, a filial talvez precise recorrer a 
fornecedores locais para a condução de parte dos seus negócios; assim, 
uma localidade em que os fornecedores locais não respeitam contratos e 
em que os tribunais locais não zelam pelo seu cumprimento dificilmente 
será atraente para fazer negócios. Neste relatório, apresentamos evidên-
cias de que a ALC tem instituições contratantes abaixo do padrão quando 
comparada a outras regiões, o que deixa claro que essa área precisa de 
ações de política.

O offshoring de serviços também representa uma oportunidade 
para a diversificação das exportações. As empresas globais locali-
zam, em outros países, não apenas partes dos processos de produção, 
mas também uma gama de serviços diversos que eram tradicionalmente 
executados internamente, como contabilidade, auditoria, escrituração, 
pesquisa e desenvolvimento, e design, entre outros. A pesquisa neste 
relatório indica que, embora a maioria desses serviços possa ser prestada 
eletronicamente, a proximidade continua a ser importante. Isso cria uma 
oportunidade para a ALC vis-à-vis a Ásia e a Europa, sobretudo no que diz 
respeito a mirar o mercado dos EUA e oferecer funções empresariais que 
tendam a exigir fusos horários semelhantes ou que envolvam a adaptação 



134 <<  Fábricas Sincronizadas: A América Latina e o Caribe na Era das Cadeias Globais de Valor

específica às necessidades do cliente e para as quais a proximidade seja 
um fator importante.

A exportação de serviços relacionados às CGVs exige não apenas as 
qualificações adequadas, mas também um grupo suficientemente 
grande de pessoas qualificadas. A exportação de determinados serviços 
empresariais ou com grande intensidade de conhecimento poderia exigir 
qualificações específicas que podem mudar rapidamente com o passar do 
tempo. Este relatório apresenta resultados que indicam que é importante 
não apenas a qualidade, mas também a quantidade de pessoas qualificadas. 
No entanto, sustentar um conjunto de qualificações adequadas pode ser um 
desafio. Por exemplo, os currículos no ensino talvez não acompanhem as 
rápidas mudanças nas práticas empresariais, gerando, assim, descompassos 
entre a demanda por capacidades específicas e as qualificações obtidas 
no sistema educacional. Muitos países tiveram sucesso ao enfrentar esse 
problema, formando alianças entre o setor privado, o meio acadêmico e 
o setor público para garantir que sejam ensinadas aos alunos as qualifi-
cações e habilidades de que os empregadores necessitam. A falta de um 
conjunto adequado de qualificações também pode ser sanada, ao menos 
temporariamente, com a contratação de estrangeiros, uma política que 
exige a redução das restrições à entrada de profissionais de outros países.

O acesso a cadeias produtivas globais pode ser seriamente pre-
judicado por deficiências em termos de informação. Já está bem 
estabelecido na literatura que os problemas de informação podem cons-
tituir um obstáculo às transações do comércio internacional. A falta de 
informações adequadas é responsável por muitas tentativas fracassadas 
de exportar bens finais, mas pode ser especialmente problemática para a 
exportação de insumos em redes internacionais de produção. Os fluxos 
de informação normalmente exigidos para que haja uma correspondência 
entre comprador e fornecedor em uma cadeia produtiva internacional po-
dem ser enormes: muitos fornecedores precisam adaptar a sua produção 
às exigências de compradores específicos, ao passo que os compradores 
precisam transmitir essas informações aos fornecedores e assegurar que 
estes consigam entregar o produto dentro das especificações corretas. 
Em consequência, a falta de informação pode facilmente deixar de lado 
fornecedores potenciais, com os compradores recorrendo a alguns poucos 
fornecedores já conhecidos.
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As políticas públicas podem ajudar a reduzir os problemas de in-
formação e aumentar a visibilidade e a credibilidade. As políticas 
para enfrentar os problemas de informação no comércio internacional tra-
dicionalmente recaem sobre as instituições de promoção das exportações. 
Como mostram as evidências neste relatório, porém, essas instituições 
nem sempre conseguem entender as complexidades de muitas cadeias 
produtivas. De modo geral, a eficácia das ações dessas instituições ao 
ajudar as empresas a fazer parte das CGVs é proporcional ao seu êxito na 
coleta de informações sobre a estrutura das cadeias produtivas, os seus 
modos de operação e as suas condições específicas.

Outra opção de política para reduzir as lacunas de informação é 
promover ambientes que facilitem o intercâmbio de informações entre os 
participantes do setor ou dos diversos setores. Os programas poderiam 
consistir de alguma forma de orientação, em que um grupo de exportadores 
potenciais se reúne com as empresas que tiveram sucesso nos mercados 
internacionais. Outra opção seria o governo ajudar a organizar intercâm-
bios em que as lacunas de informação são preenchidas por funcionários 
ou ex-funcionários de compradores internacionais. Uma terceira opção 
seria os representantes das empresas locais irem ao exterior visitar as 
instalações de empresas globais.

Algumas lacunas em termos de informação também podem ser preen-
chidas pelo aumento da visibilidade mediante a obtenção de certificações. 
É notório que as empresas globais selecionam possíveis fornecedores 
pelo cumprimento dos padrões pertinentes nas suas respectivas cadeias 
produtivas. O setor público poderia ajudar a promover o estabelecimento 
de agências de certificação locais. Contudo, as certificações locais pode-
riam surtir pouco ou nenhum efeito se os compradores mundiais não as 
conhecessem ou se mostrassem céticos quanto ao seu valor. Portanto, 
talvez seja também necessário formar vínculos com as instituições de 
padronização e certificação nos países desenvolvidos.

As empresas na ALC que não conseguirem ingressar nas cadeias 
produtivas globais por conta própria se beneficiariam de políticas 
que promovessem a colaboração entre elas ou a sua consolidação. 
As evidências deste relatório indicam que as empresas raramente in-
gressam nas redes internacionais de produção por conta própria. Antes, 
essas empresas costumam alavancar recursos com outras empresas para 
alcançar certas capacitações, eliminar barreiras comuns ou fazer face aos 
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custos de atividades como a participação em feiras internacionais. Uma 
área em que o poder público poderia agir, portanto, é na ajuda à criação de 
mecanismos pelos quais as empresas possam cooperar, como associações 
empresariais. Uma vez que algumas associações desse tipo já existentes 
são fracas ou foram concebidas visando à captação de renda, os governos 
poderiam apoiar os setores que desejem melhorar a sua organização ou 
ajudar a criar novas associações quando interesses comuns puderem ser 
estendidos além dos setores.

Os governos também podem apoiar a consolidação das empresas 
interessadas. As evidências apresentadas neste relatório, por exemplo, 
indicam que programas concebidos pelo governo visando a fusões e aqui-
sições têm ajudado a estimular as empresas a ampliar os seus negócios e 
reduzir o prazo para adquirir capacitações.

Em algumas situações, a colaboração puramente entre empresas não 
será suficiente. A cooperação entre os setores público e privado talvez se 
faça necessária, sobretudo quando um bem público ou a solução de algum 
problema de coordenação facilite o acesso a uma CGV.

Algumas empresas locais, sobretudo muitas PMEs, não conseguirão 
ingressar em CGVs exportando diretamente. Contudo, ainda podem 
ter acesso a essas cadeias atendendo empresas globais localizadas nos seus 
próprios países. Em vez de ter de lidar com os inconvenientes de exportar 
por conta própria, as empresas —especialmente as PMEs— poderiam 
ingressar em cadeias produtivas globais e tirar partido da crescente 
fragmentação da produção ao se tornarem fornecedores, nas etapas 
iniciais da cadeia produtiva, de empresas internacionais localizadas no 
seu próprio país e que estão inseridas em CGVs. Países em várias partes 
do mundo vêm implementando programas para promover esses vínculos 
entre as empresas mundiais localizadas nos seus territórios e os seus 
fornecedores locais. Um exame de algumas dessas experiências revela 
as seguintes lições gerais: i) os programas baseados exclusivamente em 
serviços de formação de parcerias parecem ter efeitos mais limitados do 
que programas que também oferecem apoio complementar aos fornece-
dores, como capacitação; ii) a maioria dos programas de encadeamento 
está fundamentado em critérios de seleção baseados no mérito; iii) toda 
assistência ao fornecedor deve se basear em processos transparentes de 
diagnóstico e auditoria; e iv) um programa-piloto talvez seja a melhor 
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maneira de começar, seguido de avaliações periódicas a fim de afinar os 
objetivos, estratégias, metas e planos de ação.

Exploração de sinergias por meio de uma abordagem coordenada. 
Como sugerem muitas partes deste estudo e também este capítulo resu-
mido, o acesso a redes internacionais de produção pode ser prejudicado 
por várias deficiências e falhas de mercado. Nesse sentido, cumpre notar 
que resultados abaixo do ideal podem surgir quando falhas de mercado 
em diversas áreas não são atacadas de forma estruturada e uniforme. 
Isso exige que as intervenções sejam coordenadas da melhor maneira 
possível de modo a tirar partido das possíveis complementaridades. 
Como diversas agências do governo com mandatos, visões estratégicas e 
agendas diferentes podem ser responsáveis pelas diversas políticas, seria 
desejável alguma forma de coordenação entre essas agências. Uma opção 
seria criar um órgão, no âmbito do governo, encarregado dos esforços 
de coordenação das diversas agências. Em alguns países, esses órgãos 
surgiram para promover a competitividade. A concepção e arquitetura de 
um órgão como esse poderia permanecer flexível, incorporando agências 
pertinentes conforme necessário; seria razoável esperar que os governos 
conseguissem identificar todas as possíveis falhas de mercado que afetam 
a inserção nas CGVs em todos os setores da economia. Uma abordagem 
mais realista seria estabelecer um canal de comunicação claro com o setor 
privado para que este manifestasse as suas preocupações e apresentasse 
propostas para as agências que atuassem no âmbito desse órgão do governo.
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APêNDICES

Apêndice 2.1 Comércio de valor agregado e grupo de países

Uma matriz de insumo–produto internacional foi usada para desenvolver 
os vários indicadores do comércio de valor agregado apresentados no 
Capítulo 2. A matriz detalha as relações entre todos os países incluídos. 
Por exemplo, as linhas da matriz apresentam a quantidade dos insumos 
intermediários nacionais usados na produção de um determinado bem 
em um dado país, assim como também indicam a quantidade de insumos 
intermediários usados que tiveram origem em cada um dos demais países.

A matriz de insumo–produto internacional é obtida após vincular 
as matrizes de insumo–produto nacionais usando estatísticas dos fluxos 
de comércio bilateral e matrizes de importação. Uma vez construída a 
matriz de insumo–produto internacional, a matriz de coeficientes técni-
cos é obtida e, em seguida, invertida para obter a matriz de necessidades 
diretas e indiretas, também conhecida como matriz de Leontief. A ma-
triz de Leontief permite quantificar o valor agregado de um país usado 
na produção de bens (e, consequentemente, nas exportações) de outro 
país. Por exemplo, a matriz inversa produz o valor agregado de um país A 
incorporado às exportações do país B, que é gerado não apenas quando 
B importa insumos diretamente de A, mas também quando B importa 
insumos de C que incorporam insumos de A.

A matriz de insumo–produto internacional construída para este 
relatório usou dados do Global Trade Analysis Project (GTAP). Os dados 
do GTAP vêm de três fontes: 1) estatísticas do balanço de pagamentos 
do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, 2) fluxos do 
comércio bilateral do banco de dados Comtrade, das Nações Unidas, e 
3) matrizes de insumo–produto nacionais coletadas de fontes nacionais. 
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O GTAP então concilia esses três bancos de dados para obter matrizes 
de insumo–produto nacionais uniformes.

Usamos os dois mais recentes conjuntos de dados do GTAP dis-
poníveis — a versão 7, que corresponde ao ano de 2003, e a versão 8, 
referente ao ano de 2007. A última versão abrange 129 países (regiões) 
e 57 setores. Todos os indicadores apresentados no Capítulo 2 foram 
construídos calculando separadamente os indicadores para o GTAP 7 
e o GTAP 8 e, em seguida, tirando a média dos dois valores. Os dados 
referentes a Honduras e El Salvador não estão incluídos no GTAP 7; 
assim, usamos apenas o GTAP 8 no caso desses dois países. No caso do 
México, os valores referentes ao valor agregado estrangeiro usando o 
GTAP 8 foram considerados implausíveis por serem baixos em relação 
a outras análises bem conhecidas do comércio de valor agregado (por 
ex., Koopman et al., 2010; De La Cruz et al., 2011). Sendo assim, usamos 
apenas o GTAP 7 para esse país.

Além disso, em vista do tamanho da produção relacionada às 
atividades das “maquiadoras” no México e de os coeficientes técnicos 
da produção dessas empresas tenderem a ser diferentes dos referentes 
ao restante da economia, os dados do GTAP no caso do México foram 
complementados com outras matrizes de insumo–produto: uma matriz 
para a produção das maquiadoras e outra para o restante da economia. 
Ambas as matrizes foram obtidas do Instituto Nacional de Geografia e 
Estatística (INEGI). Também foram usados dados do comércio do Banco 
do México com detalhes dos fluxos de comércio associados à atividade 
das maquiadoras e fluxos do comércio do restante da economia.

A construção da matriz de insumo–produto internacional usada neste 
relatório, assim como a de vários indicadores apresentados no Capítulo 2, 
segue rigorosamente a metodologia apresentada em Koopman et al. (2014).

Grupos de comparação

Ásia e Pacífico: Austrália, Brunei, Camboja, China, Cingapura, Coreia 
do Sul, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, Mianmar, Nova 
Zelândia, Tailândia, Taiwan e Vietnã.
UE-27: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovê-
nia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, 
Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia.



159Apêndices  >>

Apêndice 2.2 Base de dados de IED

A Dun & Bradstreet (D&B) é uma empresa que fornece informações 
sobre empresas e companhias de todo o mundo; essas informações são 
usadas, principalmente, na tomada de decisões sobre crédito e investi-
mento, pesquisas de mercado, marketing entre empresas e gestão das 
cadeias produtivas. A D&B coleta as informações para a base de dados 
Worldbase de uma variada gama de fontes, como registros públicos, em-
presas parceiras, dados de companhias telefônicas, registros de catálogos 
impressos, imprensa e mídia, e websites. São empregados procedimentos, 
manuais e informatizados, de verificação e revisão para validação, a fim 
de garantir o controle de qualidade.

A base de dados Worldbase referente ao ano 2011 abarca cerca 
de 85 milhões de empresas públicas e privadas — 13 milhões se forem 
excluídos os serviços. A maioria dessas empresas são negócios indepen-
dentes sem vínculos formais com outras companhias. Em torno de um 
milhão de estabelecimentos são subsidiárias ou sucursais vinculadas a uma 
corporação; desse grupo, cerca de 140 mil têm vínculos empresariais que 
cruzam fronteiras.1 É esse o grupo com que trabalhamos.2

Embora a base de dados abarque mais de 200 países e territórios, 
não é possível saber ao certo até que ponto os dados capturam a popu-
lação global de multinacionais no mundo inteiro. Sabe-se, por exemplo, 
que alguns tipos de relações familiares que podem ocorrer entre empresas 
não estão na base de dados da D&B porque a relação não envolve respon-
sabilidade jurídica nem financeira. Este é o caso quando uma empresa é 
proprietária de parte de outra empresa, ou tem participação minoritária 

1 Um vínculo empresarial ocorre quando uma empresa em um local tem responsabilidade 
jurídica e financeira sobre uma empresa em outro local. Na base de dados da D&B, um 
vínculo empresarial ocorre entre uma subsidiária e a sua matriz ou entre uma sucursal e 
a sua sede. Subsidiária é uma empresa com mais de 50% do capital pertencente a outra 
empresa. Matriz é uma empresa que detém mais de 50% de outra empresa. Sede é 
um estabelecimento empresarial que tem sucursais subordinadas a ela e é responsável 
financeiramente por essas sucursais. Uma sucursal é um estabelecimento secundário em 
relação à sua sede, sem responsabilidade jurídica pelas dívidas da sede.

2 Os dados da D&B têm registros negociáveis e não negociáveis. Os registros não 
negociáveis são as empresas que foram suprimidas do banco de dados ou cujas 
informações estão sendo revistas ou estão incompletas (por ex., falta a razão social, o 
endereço de correspondência ou o código do setor). Tivemos acesso apenas aos registros 
negociáveis.
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(inferior a 50%) nessa empresa, ou quando existe um empreendimento 
conjunto envolvendo uma divisão do capital meio a meio.

No entanto, a D&B usa um extenso conjunto de verificações e 
controles para maximizar a cobertura e qualidade dos dados. Por exemplo, 
ela costuma combinar uma abordagem descendente com um processo 
ascendente. A abordagem descendente começa quando a D&B contacta 
uma fonte bem-informada na empresa matriz ou uma das suas filiais de 
alto nível para confirmar a estrutura apropriada da árvore genealógica da 
empresa. Isso implica que, uma vez que uma multinacional passe a fazer 
parte da base de dados, todos os estabelecimentos na hierarquia da sua 
propriedade também vão para o banco de dados seja qual for a sua locali-
zação. Esse processo minimiza a probabilidade de que as filiais e sucursais 
sejam sub-representadas nos países em desenvolvimento em relação aos 
países industrializados. Essa abordagem descendente é complementada por 
um processo ascendente em que o vínculo subsidiária/matriz ou sucursal/
sede é coletado no nível do país durante revisões regulares.

Alfaro e Charlton (2009) apresentam uma série de testes para validar 
a cobertura da base de dados Worldbase e sustentam que se trata de uma 
das mais completas fontes de informação para capturar a população global 
de multinacionais no nível da fábrica. Repetimos aqui um desses exercícios, 
que consiste em comparar o número de filiais de multinacionais dos EUA 
em outros países segundo a D&B e segundo a base de dados U.S. Direct 
Investment Abroad, sobre investimentos diretos americanos no exterior, 

Figura A 2 1   Total de filiais dos EUA por país, de acordo com os 
bancos de dados da D&B e BEA
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do Bureau of Economic Analysis dos EUA. A Figura A.2.1 mostra o total 
de filiais dos EUA por país, de acordo com essas duas bases de dados. 
A correlação entre os dois é de 0,96, um resultado encorajador. A figura 
mostra uma notável semelhança entre a distribuição de filiais nos países 
nos dois conjuntos de dados.

Apêndice 3.1  Especificação do modelo de IED vertical e 
infraestrutura de logística

Empregamos um modelo gravitacional aumentado com a seguinte forma:

Yijk = θ + Di + Dj + Dk + δXij + ∂fij + θ fij ⋅ sk + e ijk

onde Yijk é um indicador do IED vertical que consiste do número de filiais 
verticais do país da matriz i que estão localizadas no país anfitrião j, no 
setor k; Di, Dj e Dk são efeitos fixos do país da matriz i, país anfitrião j e 
setor k, respectivamente; Xij é um vetor de variáveis bilaterais, como a 
fronteira comum, a mesma língua, mesmos vínculos coloniais, a distância 
bilateral, uma variável dummy referente a um acordo de livre comércio e a 
razão entre o nível de qualificação do país da matriz e o do país anfitrião, 
onde o nível de qualificação do país corresponde à média dos anos de es-
colaridade da população com 25 anos ou mais; fij captura a qualidade da 
infraestrutura logística nos países i e j; e sk é um indicador da dependência 
do setor k em relação a serviços logísticos. Essa formulação segue outras 
formulações ao usar os efeitos fixos de cada país para estimar as equações 
do comércio (Eaton e Kortum, 2001, 2002; Feenstra, 2004) e equações 
do IED (Head e Ries, 2008). As fontes detalhadas de todos os conjuntos 
de dados podem ser consultadas em Blyde e Molina (2013).

A coluna (1) da Tabela A.3.1 apresenta os resultados com uma 
estimação pelo método de mínimos quadrados, e a coluna (2) apresenta 
os resultados com um estimador de quase-máxima verossimilhança; em 
especial, o modelo binomial negativo que tem a vantagem de incorporar 
as observações de valor zero que são descartadas nos mínimos quadrados 
em decorrência da especificação log-linear. Na coluna (3), incluímos um 
conjunto de efeitos fixos mais rigorosos para controlar outros fatores 
possíveis que podem influenciar a decisão de uma multinacional no país i de 
estabelecer uma subsidiária no país j. Em especial, acrescentamos um efeito 
fixo do país da matriz–anfitrião além dos efeitos fixos anteriores. Contudo, 
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esse conjunto de efeitos fixos é rigoroso demais para a convergência das 
técnicas iterativas do estimador de quase-máxima verossimilhança. Nesse 
sentido, apresentamos apenas os resultados com a estimação pelo método 
de mínimos quadrados. Nas colunas (4) e (5), estimamos novamente a 

Tabela A 3 1  Resultados da estimação

Regressor

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

Filiais 
verticais

Filiais 
verticais

Filiais 
verticais

Filiais verticais 
entre países 

próximos

Filiais verticais 
entre países 

distantes

Contiguidade 0,3051***
(0,0786)

0,4861***
(0,1704)

Língua comum 0,1922***
(0,0626)

0,5404***
(0,1069)

Laços coloniais 0,1071
(0,0794)

0,5284***
(0,1140)

Diferença de 
habilidades

1,0537***
(0,1819)

–1,4130
(3,9196)

ACP –0,0406
(0,0745)

0,3282**
(0,1436)

Distância –0,3085***
(0,0313)

–0,7400***
(0,0581)

Infraestrutura 
logística

0,6915***
(0,1136)

0,5476***
(0,2057)

x Sensibilidade ao 
fator tempo

0,0710***
(0,0114)

0,0568***
(0,0210)

0,0712***
(0,0141)

0,0568***
(0,0168)

0,0795***
(0,0165)

Efeito fixo de país 
investidor

sim sim sim sim sim

Efeito fixo de país 
receptor

sim sim sim sim sim

Efeito fixo de setor sim sim sim sim sim

Efeito fixo de país 
investidor-receptor

não não sim sim sim

Observações 8.611 305.760 4.339 4.369 8.708

R2 0,49 — 0,50 0,50 0,50

Notas: A variável dependente na coluna (2) é o número de filiais no país i do país j no setor k. A variável dependente nas colunas 
(1), (3), (4) e (5) é o logaritmo do número de filiais no país i do país j no setor k. A coluna (2) é estimada usando um modelo 
binomial negativo. As colunas (1), (3), (4) e (5) são estimadas usando mínimos quadrados ordinários. Os erros padrão robustos 
ajustados por clustering para o país aparecem entre parênteses. 
***; **; * significativo a 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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regressão da coluna (3) nos dois grupos de países, a qual definimos pela 
mediana da distância entre o país da matriz e o anfitrião: na coluna (4), 
a distância bilateral entre os dois países é inferior à mediana; na coluna 
(5) a distância bilateral é superior à mediana. 

Apêndice 3.2  Os efeitos dos acordos de integração econômica: 
estimação e fontes de dados

Empregamos a seguinte especificação com base na equação gravitacional:

 Yijt = Dij + Dit + Djt + Dt + δ EIAijt + e ijt (1)

onde Yijt é um indicador do IED vertical; Dij é um efeito fixo do par de paí-
ses; Dit é um efeito fixo do país da matriz–ano; Djt é um efeito fixo do país 
anfitrião–ano; Dt é um efeito fixo do ano; e PIAijt é uma variável dummy 
que assume o valor de 1 se existe um acordo de integração econômica 
(AIE) entre o país da matriz e o país anfitrião no ano t, e o valor zero 
em caso contrário. A variável dependente Yijt é o (log do) número de 
subsidiárias estrangeiras verticalmente integradas no país anfitrião j do 
país da matriz i no ano t.

Ao estimar a equação (1), usamos a diferenciação para eliminar os 
efeitos fixos do par de países. Isso nos permite suavizar possíveis problemas 
associados à correlação serial de não observáveis e possíveis processos 
“próximos à” raiz unitária da variável dependente. Assim, estimamos a 
seguinte equação de referência:

 ∆ 5Yijt = a ∆ 5EIAijt + D’it + D’jt + e ’ijt (2)

onde ∆ 5Yijt = InYijt – InYijt–5; ∆ 5EIAijt = EIAijt – EIAijt–5; D’it = Dit – Dit–5; e  
D’jt = Djt – Djt–5; y e’ijt = e ijt – e ijt–5. É importante notar que usamos diferenças 
de cinco anos em vez de diferenças anuais. Os motivos são econômicos e 
econométricos. Primeiro, o ajuste das variáveis dependentes e indepen-
dentes provavelmente levará mais de um ano (por ex., Anderson e Yotov, 
2012; Baier et al., 2013). Assim, por exemplo, os AIEs levam uma série de 
anos para entrar em vigor inteiramente, uma vez que o comércio tende 
a ser liberalizado gradualmente ao longo do tempo. O mesmo se aplica 
às decisões de investimento. Segundo, embora a primeira diferenciação 
para eliminar os efeitos fixos, de modo geral, aumente a importância dos 
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vieses de erros de medição (por ex., Arellano, 2003), isso não chega a 
preocupar quando são tomadas diferenças maiores, como neste estudo 
(por ex., Griliches e Hausman, 1986).

A fonte dos dados sobre as subsidiárias estrangeiras integradas 
verticalmente é a base de dados da Dun & Bradstreet. O Apêndice 
2.2 apresenta uma descrição desses dados. Os dados sobre os acordos 
de integração preferencial foram compilados por Scott Baier e Jeffrey 
Bergstrand, e abrangem o período de 1960 a 2005. Uma característica 
que distingue essa base de dados é que ela contém informações sobre o 
tipo de acordo. Os acordos são definidos segundo as seguintes categorias: 
acordos de comércio preferencial, acordos de livre comércio, uniões adua-
neiras, mercados comuns e uniões econômicas. Nesse sentido, podemos 
explorar se as formas mais profundas de integração apresentam impactos 
maiores do que os dos acordos mais superficiais. Para simplificar, seguimos 
Johnson e Noguera (2012) e reagrupamos os acordos em apenas três ca-
tegorias: i) acordos de comércio preferencial; ii) acordos de livre comércio 
e iii) acordos de integração profundos, abrangendo uniões aduaneiras, 
mercados comuns e uniões econômicas.

A Tabela A.3.2.a apresenta os mínimos quadrados ordinários (MQO) 
da equação (2), juntamente com duas especificações alternativas dessa 
equação, ou seja, sem efeitos fixos e com apenas efeitos fixos dos anos 
referentes ao período de 1980 a 2005. No painel da direita da referida ta-
bela, relatamos as respectivas estimações quando diferenciamos os dados 
sobre 10 anos em vez de cinco anos, permitindo, assim, um período de 
ajuste mais longo. Essas estimações também são positivas e significativas, 
além de serem maiores em magnitude do que as originais.

Na Tabela A.3.2.b passamos por várias verificações da robustez. 
Primeiro, há um número substancial de pares de países sem atividade em 
termos de IED vertical. Para levar em conta o possível viés de seleção 
associado a essas observações iguais a zero, estimamos probits transversais 
separadamente para cada ano da amostra usando a religião como a res-
trição de exclusão, computamos e incluímos a razão de Mills na equação 
(1) e então diferenciamos essa equação para chegar a uma especificação 
alternativa da equação (2) (por ex., Baier et al., 2013). Segundo, enquanto 
a principal especificação leva em consideração as variáveis no nível do país 
que variam com o tempo, não foram controlados os fatores não observados 
relativos aos pares de países e que variam com o tempo, como a evolução 
dos custos de investimento não relacionados aos acordos. Na terceira 
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coluna, recorremos a uma especificação alternativa da equação (2) para 
levar em consideração esses fatores não observados. Mais precisamente, 
especificamos um modelo de crescimento aleatório, no qual incluímos 
efeitos fixos dos pares de países na equação (2) e procedemos com a 
estimação por meio da diferenciação. Terceiro, tratamos da possibilidade 
de causalidade reversa. Em especial, testamos a exogeneidade dos AIEs 
incluindo variações defasadas e futuras nessa variável (ou seja, variações 

Tabela A 3 2 a  Estimações de referência

Cinco anos Dez anos

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

AIE 0,218***
(0,033)

0,210***
(0,032)

0,082***
(0,031)

0,366***
(0,067)

0,351***
(0,065)

0,196***
(0,060)

Efeito fixo do ano não sim não não sim não

Efeito fixo do país anfitrião–ano não não sim não não sim

Efeito fixo do país investidor–ano não não sim não não sim

Número de observações 9.271 9.271 9.271 4.391 4.391 4.391

Nota: ***; **; * significativo a 1%,5% e 10% respectivamente..

Tabela A 3 2 b  Verificações da robustez

Referência 
(1)

Seleção 
(2)

Segundas 
diferençass 

(3)
Lag e lead 

(4)
Placebo 

(5)

AIE 0,082***
(0,031)

0,062**
(0,030)

0,054*
(0,030)

0,102**
(0,040)

–0,019
(0,040)

AIE defasado 0,077**
(0,037)

AIE adiantado –0,007
(0,027)

Razão inversa de Mills 0,725***
(0,111)

 

Efeito fixo do ano não não não não não

Efeito fixo do país anfitrião–ano sim sim sim sim sim

Efeito fixo do país investidor–ano sim sim sim sim sim

Número de observações 5.733 5.429 5.072 4.265 1.854

Nota: ***; **; * significativo a 1%,5% e 10% respectivamente..
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entre t-10 e t-5, e entre t e t+5, respectivamente). Além disso, fizemos 
um exercício placebo em moldes semelhantes. Atribuímos a situação em 
termos de AIE entre os pares de países em 1995, 2000 e 2005 às respecti-
vas observações em 1975, 1980 e 1985 e estimamos novamente a equação 
(2) sobre essa amostra alternativa. Em outras palavras, regredimos o nú-
mero bilateral atual de subsidiárias estrangeiras integradas verticalmente 
sobre os AIEs futuros.

No painel superior da Tabela A.3.2.c, investigamos se as formas 
mais profundas de integração induzem um aumento maior da partilha 
transfronteiriça da produção do que o induzido pelos acordos de integração 

Tabela A 3 2 c   Profundidade do acordo e canais

Efeitos heterogêneos por tipo de acordo

PTA 0,041
(0,046)

FTA 0,090***
(0,032)

UA, CM, EU 0,120***
(0,040)

Efeito fixo do ano não

Efeito fixo do país anfitrião–ano sim

Efeito fixo do país investidor–ano sim

Número de observações 5.733

Canais

Número de matrizes 0,069**
(0,030)

Número de setores 0,087***
(0,031)

Número de subsidiárias por matriz 0,013**
(0,005)

Número de subsidiárias por setor –0,004
(0,010)

Efeito fixo do ano não

Efeito fixo do país anfitrião–ano sim

Efeito fixo do país investidor–ano sim

Número de observações 5.733

Nota: ***; **; * significativo a 1%,5% e 10% respectivamente..
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superficiais. Ao fazê-lo, agrupamos os acordos em três categorias: acor-
dos de comércio preferencial (PTAs, na sigla em inglês), acordos de livre 
comércio (FTAs, na sigla em inglês) e acordos de integração profundos, 
abrangendo uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões econômicas 
(UAs, MCs e UEs) (por ex., Johnson e Noguera, 2012).

O painel inferior da Tabela A.3.2.d apresenta os canais por meio 
dos quais surge o aumento das subsidiárias integradas verticalmente. Es-
timamos o impacto dos AIEs sobre o número de matrizes, setores, filiais 
por matriz e filiais por setor com base na equação (2). Consulte Blyde, 
Graziano e Volpe (2013) para saber mais detalhes sobre a análise completa.

Apêndice 3.3 Especificação do modelo do comércio intra-firma

Para examinar os fatores que afetam a decisão de internalização, empre-
gamos o seguinte quadro, que segue bem de perto o trabalho encontrado 
em Bernard et al. (2010), bem como em Nunn e Trefler (2008):

Xci = β 0 + β 1ri + β 2Gc + β 3riGc + β 4ki + β 5Zc + β 6kiZc + β 7si + 
β 8Hc + β 9siHc + β 10Pc + e fpc

onde Xci é um indicador das exportações intra-firma no setor i do país c para 
os Estados Unidos; ri, ki e si são indicadores da contratabilidade, intensidade 
de capital e intensidade de qualificações do setor i, respectivamente:Gc, Zc, 
Hc e Pc são indicadores da legislação contratual, riqueza em capital físico, 
riqueza em capital humano e população total no país exportador c; e e  é o 
termo de erro. Examinamos as margens de comércio extensivas e intensivas. 
No caso da margem extensiva, a variável dependente assume a forma de 
uma dummy que é igual a 1 se há exportações intra-firma positivas do país 
c no setor I, e zero em caso contrário. Nesse caso, a equação é estimada 
usando um modelo probit. No caso da margem intensiva, a variável de-
pendente é a parcela das exportações intra-firma do país c no setor i. Essa 
regressão é estimada usando mínimos quadrados. As fontes detalhadas 
de todos os conjuntos de dados podem ser consultadas em Blyde (2013).

Os dados sobre as exportações intra-firma para os EUA foram 
extraídos do banco de dados U.S. Related Party Trade, do U.S. Census 
Bureau. Escolhemos o ano de 2005 para encontrar a melhor correspon-
dência possível para o período disponível para a maioria das covariáveis. 
Além disso, trabalhamos no nível de desagregação de seis dígitos do NAICS 
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porque ele corresponde exatamente ao nível de desagregação de todas as 
covariáveis no modelo que captura as características setoriais. Seguindo 
Nunn e Trefler (2008), usamos o indicador de intensidade dos contratos 
do setor de Nunn. Nunn define intensidade dos contratos como a situação 
em que a produção de um bem exige o uso de insumos altamente especia-
lizados e sob encomenda. Quanto mais especializados e sob encomenda 
são os insumos, mais específica é a relação e mais intensa, em termos de 
contratos, se torna a produção de um bem. Para facilitar a interpretação 
dos resultados, seguimos Nunn e Trefler (2008) e usamos um menos 
a fração dos insumos que são específicos à relação como a variável de 
interesse na regressão. Quanto mais alto o valor dessa variável, menos 
intensivo em termos de contratos será o setor.

A intensidade de capital no setor i (ki) é medida pela razão entre 
capital e mão de obra do setor, ao passo que a intensidade em termos de 
qualificações (si) é medida pela razão entre trabalhadores não produtores 
e o total de trabalhadores. Esses dados foram extraídos do banco de dados 
NBER-CES Manufacturing Industry Database, do National Bureau of Eco-
nomic Research e do Center for Economic Studies do U.S. Census Bureau, 
os quais estão disponíveis no nível de seis dígitos do NAICS para o ano de 
2005. A riqueza em capital físico no país c (Zc) é uma versão atualizada do 
indicador de Hall e Jones (1999) do capital físico por trabalhador. A atuali-
zação é construída usando a base de dados Penn World Tables referente ao 
ano de 2005. A população total também é extraída do Penn World Tables. 
Seguindo uma prática-padrão na literatura sobre o desenvolvimento, como 
indicador da riqueza em capital humano no país c (Hc), usamos a média dos 
anos de escolaridade alcançada pela população com mais de 25 anos. Os 
dados estão disponíveis com relação ao ano de 2005 na base de dados de 
Barro-Lee. De maneira semelhante a Bernard et al., (2010), empregamos 
os indicadores de governança de Kaufmann, Kraay e Mastruzzi (2006) para 
avaliar a qualidade do ambiente contratual do país. Empregamos também 
o índice do estado de direito porque esse é o indicador que captura com 
mais precisão o estado da legislação contratual do país conforme sugerido 
pela teoria. Usamos os dados referentes ao ano de 2005.

Também incluímos duas covariáveis adicionais no modelo para medir 
o papel dos custos do comércio. Embora a teoria seja omissa com respeito 
a esses custos, eles podem ter um impacto importante sobre a decisão de 
localização das empresas. Incluímos, especificamente, uma variável dummy 
igual a 1 se o país exportador possuir um acordo de comércio preferencial 
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com os EUA e igual a zero em caso contrário. Esse indicador pretende 
refletir o papel do acesso aos mercados sobre o comércio intra-firma. A 
segunda variável é um indicador dos custos do transporte, consistindo em 
uma tarifa de transporte ad valorem associada às exportações do país c 
para os EUA no setor i. As tarifas de transporte são calculadas conside-
rando as importações americanas da base de dados Merchandise, do U.S. 
Census Bureau, que abrange o valor de importação das alfândegas de 
todas as transações de importação nos EUA, bem como os respectivos 
fretes no nível de dez dígitos do Sistema Harmonizado. A base de dados 
é convertida para o nível de seis dígitos do NAICS usando uma tabela 
de equivalência extraída do World Integrated Trade Solution, do Banco 
Mundial. Os dados são referentes ao ano de 2005.

No capítulo, apresentamos resultados das exportações de todos os 
bens e das exportações apenas de bens intermediários. Para eliminar as 
exportações de bens finais do total dos fluxos de exportação, emprega-
mos a matriz de importações e a matriz de insumo–produto de 2002 do 
Bureau of Economic Analysis (BEA), cujos dados estão desagregados no 
nível de seis dígitos do NAICS. Essas informações mostram a parcela das 
importações usada como insumos intermediários e a parcela usada para 
o consumo final para cada item de importação no nível de seis dígitos do 
NAICS. Multiplicamos a parcela das importações usada como insumo 
intermediário pelos fluxos de comércio com partes relacionadas e não 
relacionadas para eliminar as exportações de bens finais em cada categoria. 
Em seguida, recalculamos a razão entre exportações para partes relacio-
nadas e o total das exportações (partes relacionadas + não relacionadas).

A coluna (1) da Tabela A.3.3 apresenta os resultados da estimação 
do probit para a margem extensiva, e a coluna (2) apresenta os resulta-
dos dos mínimos quadrados para a margem intensiva. Várias regressões 
adicionais também foram feitas para verificar a robustez dos resultados. 
Os testes consistiram em: i) descartar os setores em que predominavam 
empresas de propriedade estrangeira; ii) excluir os fluxos de exportação 
associados a bens finais; iii) estimar um modelo de seleção de Heckman 
de dois estágios para controlar a possibilidade de que as observações não 
fossem selecionadas aleatoriamente e iv) acrescer efeitos fixos do setor 
e do país para controlar outros possíveis determinantes da decisão de in-
ternalização que não estavam incluídos explicitamente no modelo. Todas 
as constatações permanecem qualitativamente semelhantes às da Tabela 
A.3.3. Consulte Blyde (2013) para saber mais.
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Tabela A 3 3  Resultados das estimações

Variável independente

Probit OLS

(1) (2)

Intensidade dos contratosi 0,1235***
(0,0229)

0,0813***
(0,0264)

Governançac 0,0694***
(0,0233)

0,0238
(0,0163)

x Intensidade dos contratosi 0,0697***
(0,0259)

–0,0643***
(0,0215)

Intensidade de capitali –0,0176
(0,0238)

0,1739***
(0,0189)

Riqueza em capitalc 0,0719***
(0,0180)

0,0364**
(0,0169)

x Intensidad de capitali 0,0346
(0,0223)

–0,0058
(0,0114)

Intensidade de qualificaçõesi 0,1131**
(0,0497)

0,1205***
(0,0359)

Riqueza em capital humanoc 0,0261
(0,0642)

–0,0808
(0,0667)

x Intensidade de qualificaçõesi 0,2958**
(0,1431)

–0,2431**
(0,1115)

Populaçãoc 0,1082***
(0,0079)

–0,0230***
(0,0086)

PTAc 0,1704***
(0,0428)

–0,0267
(0,0602)

Transporteic –0,0386***
(0,0051)

–0,0653***
(0,0056)

Observações 19103 12995

R-quadrado 0,09

Pseudo R-quadrado 0,18

Notas: Coluna (1): Resultados da regressão de probits. Os números são efeitos marginais. A variável indica se as exportações 
do país c no setor i para os EUA são intra-firma. Coluna (2): Resultados da regressão de MQO. A variável dependente é a parcela 
das exportações do país c no setor i para os EUA que é intra-firma; são incluídos apenas os valores positivos. A intensidade dos 
contratos é o indicador de Nunn da intensidade dos contratos na indústria i. A governança é o índice do estado de direito de 
Kaufman, Kraay e Mastruzzi (2006). A intensidade de capital é a razão capital-trabalho no setor i. A riqueza em capital é o log do 
capital físico por trabalhador no país c. A intensidade de qualificações é a razão entre os trabalhadores não produtores e o total de 
trabalhadores no setor i. A riqueza em capital humano é o log da média dos anos de escolaridade alcançada no país c. População 
é o log da população total no país c. PTA é uma variável dummy igual a 1 se o país c tem um acordo de comércio preferencial com 
os EUA. Transporte é a tarifa de transporte ad valorem das exportações no setor i do país c para os EUA. Os erros-padrão robustos 
ajustados por agrupamento no nível do país estão entre parênteses.
*** ; ** ; * significativo nos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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Apêndice 3.4  Especificação do modelo de offshoring de serviços

O modelo empírico padrão por trás dos determinantes do comércio de 
serviços é a equação gravitacional que normalmente assume a forma da 
seguinte função (ver Grover et al., 2012):

Sijkt = β iGit + β 2Gjt + β 3Pit + β 4Pjt + Xij •∅  +β 5Iit + β 6Ijt + β 7Eit +  
θ i + θ j + θ k + θ t+e ijkt

onde Sijkt é o log das exportações de serviços do país i para o país j do 
tipo k no ano t; Git e Gjt são os logs do PIB per capita dos países i e j, 
respectivamente; Pit e Pjt são os logs da população total dos países i e j, 
respectivamente; Xij é um vetor de variáveis bilaterais que abrange o log 
da distância bilateral e variáveis dummy relacionadas à existência de fatores 
como uma fronteira comum, a mesma língua e vínculos coloniais; Iit e Ijt são 
indicadores da qualidade da infraestrutura de telecomunicações nos países 
i e j, respectivamente; Eit é o nível do capital humano no país exportador; 
e θ i, θ j, θ k e θ t  são efeitos fixos do país exportador, efeitos fixos do país 
importador, efeitos fixos do setor e efeitos do tempo, respectivamente.

Dados

Os dados do comércio de serviços foram coletados do banco de dados da 
OCDE. Tomamos as importações bilaterais feitas por 35 países da OCDE 
de 136 países exportadores durante o período de 2000 a 2009. Usamos o 
comércio bilateral de serviços de duas categorias: “serviços de informática 
e informação” e “serviços empresariais, profissionais e técnicos diversos”.

Os dados do PIB, população, matrícula e número de alunos no ensino 
médio foram obtidos do World Development Indicators. As variáveis da 
distância, língua, relação colonial e contiguidade foram obtidas do banco 
de dados CEPII. TIC é um índice das tecnologias da informação e da co-
municação usado na análise da infraestrutura logística no Capítulo 3. Esse 
índice combina indicadores concretos que seguem os indicadores centrais 
da infraestrutura de TIC sugeridos pela Partnership on Measuring ICT 
for Development: linhas de telefonia fixa por 100 habitantes, assinaturas 
de telefonia celular móvel por 100 habitantes, assinaturas de serviços sem 
fio móveis terrestres por 100 habitantes, assinaturas de serviços de dados 
móveis com acesso dedicado por 100 habitantes, assinaturas de serviços 
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de Internet fixa (com fio) por 100 habitantes, assinatura de serviços de 
Internet de banda larga fixa (com fio) por 100 habitantes e a largura de 
banda internacional por usuário da Internet.

Tabela A 3 4  Resultados das estimações 

Variáveis

Mínimos quadrados Binomial negativo

(1) (2)

PIB per capitai 0,3986**
(0,1704)

0,6957***
(0,1668)

PIB per capitaj 0,2735**
(0,1231)

0,5601***
(0,1236)

Populaçãoi 1,2985
(1,3908)

3,6061***
(1,3654)

Populaçãoj –3,7276***
(0,7877)

–2,8239***
(0,9449)

TICi 0,1063**
(0,0423)

0,5570**
(0,2789)

TICj 0,0609***
(0,0127)

0,2491***
(0,0762)

Educaçãoi 0,8164**
(0,3230)

0,9543***
(0,3287)

Distânciaij –0,9859***
(0,0303)

–1,0576***
(0,0308)

Línguaij 0,1319*
(0,0758)

0,2986***
(0,0898)

Colôniaij 0,4953***
(0,0618)

0,4172***
(0,0822)

Contiguidadeij 0,0647
(0,0621)

0,2059***
(0,0659)

Efeito fixo do exportador sim sim

Efeito fixo do importador sim sim

Efeito fixo do setor sim sim

Efeito fixo do ano sim sim

Observações 7862 10634

R2 0,82  

Os erros-padrão robustos estão entre parênteses.
*** ; ** ; * significativo nos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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O modelo é estimado usando mínimos quadrados e um estimador 
de quase-máxima verossimilhança — especificamente, o modelo binomial 
negativo. O último estimador é empregado para levar em consideração a 
presença de observações de valor zero. Os resultados são apresentados 
na Tabela A.3.4.

Apêndice 4.1  Especificação da mensuração do desempenho das 
filiais integradas verticalmente

Para comparar as características das empresas —especificamente tamanho 
(emprego), parcela de trabalhadores qualificados e produtividade total 
dos fatores entre as empresas de setores semelhantes— executamos a 
seguinte especificação:

Yikt =θ  + β Vi + g Fi + Dk + Dt + e ikt (1) 

onde Yikt é o log do emprego, o log da parcela de trabalhadores qualificados 
ou um índice da produtividade total dos fatores da fábrica i no setor k no 
ano t; Vi é uma variável dummy que assume o valor de 1 se a fábrica é uma 
filial integrada verticalmente e zero em caso contrário;Fi é uma variável 
dummy igual a 1 se uma fábrica i for uma subsidiária de uma companhia 
multinacional (se a participação estrangeira no capital for superior a 50%) 
ou zero em caso contrário; e Dk e Dt são efeitos fixos do setor e do ano, 
respectivamente. O setor nesta especificação é definido no nível de quatro 
dígitos da ISIC Rev. 3.

Para comparar os valores do total das exportações, o total de 
produtos e exportação média por produto entre as empresas de setores 
semelhantes, empregamos a mesma especificação usada na equação (1), 
mas substituímos a variável dependente do lado esquerdo pelos indicadores 
apropriados do resultado das exportações.

Combinamos três conjuntos de dados para esta análise. Primeiro, 
empregamos uma base de dados de multinacionais do mundo todo, o Worl-
dbase, da Dunn & Bradstreet (uma descrição desta base de dados consta 
do Apêndice 2). A segunda base de dados consiste em dados no nível da 
transação do Serviço Nacional de Alfândegas do Chile referentes a todas 
as empresas manufatureiras. As transações comerciais nesta base de dados 
são identificadas pelo nível de oito dígitos do Sistema Harmonizado, e cada 
registro abrange o identificador de uma empresa, o país de destino, o valor 
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de exportação da transação e o seu valor unitário em dólares. Esses dados 
constituem a base para comparar os valores unitários e outros indicadores 
do desempenho das exportações entre as empresas. Por último, usamos 
dados no nível da fábrica da Pesquisa Nacional Industrial Anual (ENIA, 
na sigla em espanhol) do Instituto Nacional de Estatística (INE). Essa 
pesquisa abarca todas as empresas manufatureiras do país com mais de 
10 empregados. Os estoques de capital são construídos usando o método 
do inventário permanente para cada fábrica, e um indicador da produti-
vidade total dos fatores da fábrica é construído usando números-índices 
superlativos multifatoriais, como em Bernard, Jensen e Schott (2006b). 
O uso dessa pesquisa sobre as empresas manufatureiras nos permitiu 
comparar as filiais integradas verticalmente com as demais fábricas em 
termos das características das empresas descritas acima.

A pesquisa ENIA abrange uma média de 5.400 fábricas por ano, 
das quais 1.400 são exportadoras. Analisamos em detalhe as transações 
de exportação dessas 1.400 fábricas após combinar a ENIA com os dados 
das alfândegas. Usando a base de dados Worldbase, identificamos, nesse 
grupo de exportadores, 73 fábricas que estão integradas verticalmente 
a multinacionais em outros países. Comparamos essas 73 fábricas com 
outras fábricas (com base no total da mão de obra, parcela da mão de 
obra qualificada e PTF) e exportadores (com base nos resultados das 
exportações) na amostra. Os dados estão disponíveis com referência ao 
período de 1997 a 2006. Os principais resultados são apresentados nas 
Tabelas A.4.1.a e A.4.1.b.
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Tabela A 4 1 a   Regressões sobre as características dos estabelecimentos

Comparação com todas as empresas

Produtividade Mão de obra
Parcela de trabalhadores 

qualificados

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

Dummy filial vertical 0,3635***
(0,0383)

0,3528***
(0,0384)

0,2355***
(0,0389)

0,2392***
(0,0392)

0,1542***
(0,0108)

0,1518***
(0,0109)

Dummy propriedade 
estrangeira

0,0164
(0,0233)

0,0177
(0,0233)

0,6511***
(0,0237)

0,6578***
(0,0239)

0,0324***
(0,0066)

0,0327***
(0,0066)

Observações 57.680 57.680 65.178 65.178 65.178 65.178

R2 0,04 0,07 0,16 0,17 0,11 0,13

Comparação com exportadores

Produtividade Mão de obra
Parcela de trabalhadores 

qualificados

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

Dummy filial vertical 0,2739***
(0,0404)

0,2665***
(0,0411)

0,0729
(0,0471)

0,0813*
(0,0486)

0,1107***
(0,0108)

0,1101***
(0,0109)

Dummy propriedade 
estrangeira

–0,0060
(0,0266)

–0,0015
(0,0273)

0,3438***
(0,0312)

0,3464***
(0,0324)

0,0425***
(0,0072)

0,0432***
(0,0073)

Observações 16.343 16.343 18.134 18.134 18.134 18.134

R2 0,09 0,14 0,17 0,19 0,21 0,25

Comparação com não exportadores

Produtividade Mão de obra
Parcela de trabalhadores 

qualificados

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

Dummy filial vertical 0,4375***
(0,0535)

0,4454***
(0,0539)

0,9186***
(0,0436)

0,9282***
(0,0442)

0,1328***
(0,0149)

0,1250***
(0,0151)

Dummy propriedade 
estrangeira

–0,0021
(0,0437)

–0,0197
(0,0441)

0,2804***
(0,0350)

0,2825***
(0,0356)

0,0490***
(0,0119)

0,0542***
(0,0121)

Observações 42.343 42.343 48.201 48.201 48.201 48.201

R2 0,05 0,08 0,13 0,15 0,11 0,13

Efeito fixo do setor sim não sim não sim não

Efeito fixo do ano sim não sim não sim não

Efeito fixo do setor–
ano

não sim não sim não sim

Notas: A variável dependente nas columas (1) e (2) é o log da força de trabalho da empresa; a variável dependente nas colunas 
(3) e (4) é a parcela de trabalhadores qualificados no total de trabalhadores; a variável dependente nas colunas (5) e (6) é um indi-
cador da produtividade total dos fatores com base no número-índice superlativo multifatorial. O setor é definido no nível de quatro 
dígitos da ISIC Rev. 3.
*** ; ** ; * significativo nos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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Tabela A 4 1 b   Regressões sobre as exportações, número de 
produtos e exportação média por produto

Exportações

 

Número de produtos

 

Exportação média 
por produto

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

Dummy filial vertical 0,5912***
(0,1450)

0,5990***
(0,1514)

0,1669***
(0,0606)

0,1559***
(0,0629)

0,2401***
(0,0769)

0,2785***
(0,0790)

Dummy propriedade 
estrangeira

1,1782***
(0,0959)

1,1446***
(0,1004)

0,3128***
(0,0401)

0,3139***
(0,0418)

0,3818***
(0,0509)

0,3588***
(0,0524)

Efeito fixo do setor sim não  sim não sim não

Efeito fixo do ano sim não sim não sim não

Efeito fixo setor–ano não sim não sim não sim

Observações 8000 8000  8000 8000 8000 8000

R2 0,32 0,35 0,15 0,20 0,37 0,42

Notas: As variáveis dependentes são o log das exportações (colunas 1 e 2), o log do número de produtos (colunas 3 e 4) e o log 
da exportação média por produto (colunas 5 e 6) no nível da empresa, setor e ano. O setor é definido no nível de quatro dígitos 
da ISIC Rev. 3.
*** ; ** ; * significativo nos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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