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1. Introdução

Cadeias de valor baseadas em recursos 
naturais e upgrading de empresas e setores:
o caso da América do Sul

Pedro da Motta Veiga*

Sandra P. Rios*

* Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento – CINDES. 

Os países latino-americanos – em especial os sul-americanos - receberam pouca 
atenção da literatura sobre cadeias de valor. Há algumas exceções – setores e 
clusters da região foram analisados sob essa ótica – mas a análise da fragmenta-
ção da produção coordenada internacionalmente fez das relações entre empresas 
e setores de países desenvolvidos (EUA, União Européia e Japão) e de países em 
desenvolvimento da região da Ásia-Pacífico seu terreno de observação privile-
giado. Essa escolha não foi arbitrária: é nas relações entre essas regiões que se 
manifestou com maior nitidez e profundidade o fenômeno que é analisado pela 
literatura de cadeias globais de valor.

A “ausência” da América do Sul quando a análise se faz sob a ótica das cadeias 
de valor gerou indagações e preocupações na região. Estariam os países sul-ame-
ricanos ficando à margem do principal vetor microeconômico de transformação 
das relações econômicas internacionais e, nesse sentido, da globalização? A res-
posta a essa pergunta não é simples e deve levar em conta que o fenômeno para o 

qual aponta a literatura de cadeias de valor é apenas uma das formas de articula-
ção das economias em desenvolvimento com aquelas desenvolvidas. Além disso, 
o tipo de articulação propiciado através das cadeias de valor – a fragmentação 
internacional da produção – não é por definição um modelo virtuoso quando 
se consideram as implicações da inserção internacional sobre variáveis como 
o crescimento, a qualificação da mão de obra, a capacitação tecnológica das 
empresas, etc.  

São essas algumas das questões que esse trabalho pretende discutir. Na seção 2, 
faz-se um esforço de delimitação dos temas tratados pela literatura sobre cadeias 
globais de valor, o que contribui para explicar porque as economias da região 
(América do Sul) ficam em geral fora do radar dessa teoria. Além disso, busca-se 
identificar os fatores que condicionam a dinâmica das cadeias, o que abre espaço 
para que, na seção 3, se discuta a posição dos países em desenvolvimento nas 
cadeias e a hipótese de upgrading das empresas desses países dentro das cadeias 
de valor.  Na seção 4, são sintetizadas as principais conclusões do estudo.
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2. O que são as cadeias globais de valor?

2.1 O objeto dos estudos das cadeias globais de valor

Os fluxos de comércio internacional são a expressão da divisão internacional do 
trabalho. Tais fluxos ocorrem apoiados em uma rede complexa de relações entre 
agentes do país exportador, entre esses e agentes do país importador e, dentro 
desse país, entre vários tipos de agentes (importadores, atacadistas, varejistas, 
etc). Nesse sentido, qualquer fluxo de comércio internacional está sustentado 
por uma cadeia (igualmente internacional) de valor e o objeto de estudo “cadeias 
de valor” se confunde com a rede de relações – atores, interesses, estratégias, 
formas contratuais – que está por trás dos fluxos comerciais internacionais. 

Essa diluição do objeto de estudo “cadeia de valor” numa temática mais ampla do 
comércio internacional e da divisão internacional do trabalho levaria a dizer que 
aquele objeto carece de especificidade e teria existido desde sempre. E a verdade 
é que, muitas vezes, os estudos que buscam fundamentar teoricamente o tema são 
pouco claros quanto aos fenômenos que delimitam e especificam o objeto.

Como se observa em OCDE (2007), “a divisão internacional da produção per se 
não é nova” e há, na história do capitalismo – inclusive no do século XX – dife-
rentes ciclos e modelos que a concretizaram. A exportação de produtos primários 
pelos países em desenvolvimento para países desenvolvidos e a exportação de 
manufaturados daqueles países para esses – a clássica forma de interação entre 
Norte e Sul – é uma dessas formas de divisão internacional da produção. Outra 
forma é concretizada pelo modelo de production sharing, baseado na implanta-
ção de transnacionais verticalmente integradas nos países em desenvolvimento, 
que emergiu nos anos 60 e contribuiu para gerar capacidade industrial e de expor-
tações nos países que receberam tais investimentos. 

Portanto, o objeto da literatura sobre cadeia de valor não pode ser toda e qualquer 
forma de divisão da produção em nível internacional, mas sim uma forma espe-
cífica de divisão do trabalho, que emerge a partir dos anos 80/90. Essa se traduz 
em “fragmentação vertical da produção manufatureira em atividades separadas 
que podem ser desempenhadas em diferentes localidades por diferentes firmas” 
(OCDE, 2007). A dimensão internacional da fragmentação combinada à distri-
buição das atividades e funções fragmentadas entre empresas diferentes é o que 
constitui uma das especificidades da cadeia global de valor a que se refere a 
literatura recente sobre o tema.  A outra se refere ao fato de que à expansão desse 
processo estrutural corresponde a emergência de diversas modalidades de coor-
denação internacional das atividades produtivas distribuídas em diferentes loca-
lidades e entre diferentes empresas, ou seja, daquilo que, na literatura de cadeias 
globais de valor, se denominou a estrutura de governança das cadeias. 

É a esse fenômeno específico, em termos históricos, que se refere a literatura 
sobre cadeias globais de valor. A emergência de grandes varejistas nos países 
desenvolvidos, capazes de coordenar o fornecimento de uma ampla quantidade 
de bens e serviços produzidos em diferentes regiões do mundo por uma gama 
enorme de empresas, foi certamente um dos processos que chamou a atenção dos 
analistas por sua novidade (Gereffi, 2005). Outro foram os enormes fluxos de 
investimentos internacionais que ensejaram a consolidação de redes integradas 
de produção de eletrônicos na Ásia-Pacífico, envolvendo diferentes países da 
região dentro de uma divisão internacional do trabalho em constante mutação 
(como decorrência de características estruturais da indústria, mas também das 
políticas nacionais dos países).

Nesse sentido, não é um acaso que a reflexão sobre cadeias globais de valor 
tenha se voltado com maior freqüência para a análise de setores ou de cadeias 
nas quais ocorreu em profundidade o processo de fragmentação internacional 
da produção e se desenvolveram formas de governança que se distanciavam da 
integração vertical típica das multinacionais dos anos 60 e 70 ou da coordenação 
operada exclusivamente através dos preços e das relações de mercado. 



breves cindes  |  www.cindesbrasil.org6 Cadeias de valor baseadas em recursos naturais e upgrading de empresas e setores: o caso da América do Sul 7

Isso aponta para o fato de que o fenômeno analisado pela literatura de cadeias 
globais de valor ocorre e se desenvolve desigualmente segundo setores. Ele diz 
respeito, em grande medida, a setores nos quais a dinâmica da fragmentação 
internacional da produção foi desencadeada pelo aumento dos custos do trabalho 
nos países desenvolvidos. Este provocou a transferência das etapas intensivas em 
trabalho dos processos produtivos para países em desenvolvimento que aliavam 
alguma capacidade de produção manufatureira com baixos custos de mão de 
obra. Na seqüência, outros fatores passaram a influenciar as transformações das 
cadeias internacionais de valor, entre as quais as políticas nacionais de atração 
de investimentos e de inovação. 

Ainda que crescentemente influenciada por outros fatores além dos diferenciais 
dos custos de trabalho, a fragmentação envolveu essencialmente as etapas de 
produção da cadeia para as quais o processo era viável técnica e economica-
mente. Por isso mesmo, seus impactos sobre o modelo de inserção das atividades 
intensivas em recursos naturais e, em especial, das atividades de produção de 
insumos, foi muito menor do que os verificados nas etapas produtivas mais pró-
ximas do consumo final.

Portanto, vista sob a ótica de um país que exporta insumos intensivos em recursos 
naturais, a fragmentação internacional da produção teve pouco impacto sobre a 
sua inserção externa, já que o fenômeno envolve principalmente as etapas em que 
insumos transformados são integrados à produção de bens de consumo. Não por 
acaso os setores favoritos da literatura sobre cadeias globais de valor são os que 
produzem bens de consumo a partir de uma quantidade significativa de etapas e 
de atividades, cabendo aos insumos e aos recursos naturais nele embutidos uma 
pequena participação no valor do bem final de consumo. São eles os setores de 
têxteis e vestuário, de brinquedos e de bens de consumo duráveis cuja etapa final 
de produção é uma montagem. Esses setores utilizam grande quantidade de peças 
e componentes de diversas origens (setoriais), a parcela do custo de matéria prima 
no valor final do bem de consumo é muito reduzida e neles ocorreu um forte desen-
volvimento de funções não produtivas (design, marketing) nos últimos anos. 

Além de ter-se desenvolvido desigualmente segundo os setores, o fenômeno 
da formação das cadeias de valor também se expandiu de forma heterogênea 
segundo as regiões do mundo. Países e regiões cujo processo de industrialização 
ganhou impulso nos anos 90 e que adotaram uma estratégia de industrialização 
export-driven foram aqueles que mais se integraram às cadeias globais de valor. 
Houve, nesse caso, uma convergência entre, de um lado, o processo de distri-
buição de atividades relacionadas a uma cadeia de valor em diferentes países e, 
de outro, a adoção por aqueles países de estratégias de industrialização abertas 
ao mundo. A industrialização voltada para o mundo identificou-se à integração 
a cadeias globais de valor.  Não por acaso os países asiáticos de industrialização 
mais recente (Malásia e China, entre outros) e, em menor medida, os países da 
América Central e Caribe, são, entre os países em desenvolvimento, os princi-
pais focos regionais da literatura de cadeias de valor. 

Nos países da América do Sul, em contraste, a constituição de capacidade indus-
trial ocorreu sob modelos de integração à economia mundial bastante diversos 
daquele que capta a literatura de cadeias globais de valor. Esses modelos combi-
nam a integração vertical das transnacionais com formas tradicionais de articula-
ção aos mercados internacionais nos setores exportadores de produtos intensivos 
em recursos naturais. A substituição de importações – estratégia de industriali-
zação adotada pelos países da região – induziu à integração vertical da produção 
dentro das fronteiras nacionais e os modelos de desenvolvimento apenas numa 
segunda etapa deram alguma importância para a promoção de exportações. A 
fragmentação internacional da produção, fenômeno que ocorre principalmente 
nas etapas produtivas próximas ao consumo final, pouco afetou essa situação.

A liberalização das importações somente ocorreu em um terceiro momento. A 
abertura comercial e as reformas econômicas empreendidas em grande parte dos 
países sul-americanos nos anos noventa coincidiram com a intensificação do pro-
cesso de globalização da produção no plano mundial. O ingresso de investimento 
direto estrangeiro dirigiu-se, em parte, a operações de fusões e aquisições de 
empresas nacionais por empresas transnacionais. Esse movimento, combinado à 
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liberalização de importações, promoveu o acirramento da competição nos mer-
cados domésticos e estimulou a maior integração da produção local às cadeias 
de valor internacionais. Mas ele não necessariamente induziu uma articulação do 
processo originado de mudanças domésticas com a dinâmica de fragmentação 
internacional da produção, sobretudo nas economias cujas exportações consis-
tem, em grande parte, em insumos intensivos em recursos naturais. 

Na década de 90, surgem alguns casos de empresas na região que participam 
do mercado internacional dentro de um modelo compatível com as hipóteses de 
fragmentação da produção e de coordenação das atividades que caracterizariam 
as cadeias globais de valor (em geral em posição subordinada nas cadeias). No 
caso das transnacionais que atuavam na região dentro do modelo de integração 
vertical, alguns setores se reestruturaram, redefinindo suas relações com forne-
cedores,  evoluindo para um modelo mais próximo àquele que constitui o objeto 
específico da literatura de cadeias de valor (é o caso da fabricação de automó-
veis, por exemplo).

Há também, nos setores intensivos em recursos naturais, evoluções que dificul-
tam assimilar o modelo atual de inserção internacional das empresas exportado-
ras ao do simples exportador de commodities: hoje, a exportação de commodities 
envolve uma carga significativa de serviços especializados nos países de origem 
e de destino desses produtos. Nesse caso, não há mudanças perceptíveis na dis-
tribuição internacional das etapas produtivas, mas pode haver realocação de fun-
ções bastante relevantes (e benéficas para o país exportador) na área de serviços 
relacionados à produção e à exportação de bens.

Apesar dessas evoluções, o modelo de inserção das economias sul-americanas no 
mundo dificilmente se enquadra no figurino da “fragmentação produtiva interna-
cionalmente coordenada” que constitui quase que um “tipo ideal” de organização 
industrial, em nível internacional, para a literatura das cadeias globais de valor.  
De um lado, o modelo de articulação externa de boa parte dos setores produtivos 
da região dificilmente se enquadra  no modelo da fragmentação internacional 

da produção, o que tem a ver com a especialização internacional das economias 
da região em bens intensivos em recursos naturais. De outro, a própria história 
da industrialização na América do Sul antecedeu o processo de constituição das 
cadeias globais no modelo privilegiado pela literatura e não foi radicalmente 
transformado pela difusão desse fenômeno, o que por sua vez remete à especia-
lização setorial desses países.

2.2. Cadeias globais de valor: origem e dinâmica

Como se afirmou antes, a formação de cadeias globais de valor tem sua origem 
em dois processos estreitamente inter-relacionados. De um lado está a fragmen-
tação das atividades – produtivas, de prestação de serviços, etc – relacionadas a 
uma determinada cadeia de valor e sua distribuição em diferentes países e regi-
ões. Esse processo foi tornado possível pelo desenvolvimento das tecnologias de 
informação e comunicação – e, em especial, pelas tecnologias de numerização 
que facilitaram a “modularização” do desenho e da produção (Berger, 2006) – 
e pela acumulação de experiência em produção manufatureira nos países em 
desenvolvimento. Esta foi uma condição necessária para que os países em desen-
volvimento absorvessem atividades e funções da cadeia antes concentradas em 
países desenvolvidos. 

De outro, está o desenvolvimento de diferentes modelos de coordenação da 
produção fragmentada, também possibilitada por avanços na tecnologia de 
informação e conhecimento. Esses modelos em muitos casos se distanciam do 
“traditional arms-length trade, where producers sell spontaneously to unknown 
buyers” e da integração vertical das transnacionais das décadas de 60 e 70 e 
dão lugar a “structured exchange relations” (Altenburg, 2007) entre firmas 
de diferentes países. As formas de coordenação exclusivamente através do 
mercado não desapareceram, mas a novidade é o desenvolvimento de formas de 
cooperação que combinam, em distintos graus, componentes  de hierarquia e de 
networking entre as firmas. 
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Gereffi et alli (2005) enfatizam a “desintegração vertical das corporações trans-
nacionais” – cada vez mais focadas em atividades de alta rentabilidade – e “o 
crescimento das capacitações industriais e propensão exportadora em um amplo 
conjunto de países em desenvolvimento” como as pré-condições básicas para o 
surgimento de cadeias globais de valor e, em especial, daquelas que adquirem 
formas de redes, diferentes de estruturas de coordenação exclusivamente basea-
das no mercado ou na integração vertical dentro da empresa transnacional. 

O enfoque das cadeias globais de valor toma como objeto central da análise as 
relações entre as empresas que participam de uma cadeia. Ao focar nas relações 
entre as empresas,  busca entender as estruturas de governança dessas cadeias, 
ou seja, quais as regras capazes de explicar como essas relações são coordenadas, 
que atores na cadeia definem e implementam tais regras (e através de que meca-
nismos o fazem) e de que forma essa distribuição de funções e de poderes afeta 
a repartição (ou a captura, na expressão de Gereffi) do valor produzido ao longo 
da cadeia entre as diferentes empresas que dela participam. 

Nessa visão, “certos atores-chave, as firmas líderes (...) têm a capacidade e o poder 
para definir e impor os parâmetros dos contratos e sub-contratos em sua cadeia de 
fornecimento (...) Esse poder pode estar baseado na propriedade de marcas bem 
estabelecidas no mercado, de tecnologia proprietária ou na informação exclusiva 
acerca de diferentes mercados de produtos que permite à firma atuar como um 
integrador de sistema”. As competências específicas das firmas líderes lhes dão 
uma vantagem competitiva difícil de emular e lhes permitem obter taxas de lucro 
acima da média. Já as firmas subordinadas na cadeia ficam em posição negocia-
dora mais fraca porque sua contribuição se dá em elos da cadeia onde as barreiras 
à entrada de novos competidores são baixas e elas estão permanentemente sujei-
tas a serem substituídas como fornecedoras (Altenburg, 2007).

Portanto, é a posição de uma empresa na rede das relações que compõem uma 
cadeia de valor o que define os benefícios que essa retira de sua participação na 
cadeia. As firmas que detêm posição central nas cadeias são aquelas que logram 

gerar e reter competências e recursos que dificilmente serão replicados por seus 
competidores (Gereffi et alli, 2005) e que lhes permitem coordenar atividades e 
funções diversas, mas que concorrem para um mesmo objetivo. 

Gereffi et alli (2005) identificam diferentes modelos de governança das cadeias – 
que vão da coordenação via preços de mercado à coordenação hierárquica intra-
firma das transnacionais verticalizadas –  relacionando-os a três características: 
a complexidade das transações dentro da cadeia, o grau em que a informação que 
é gerada e circula dentro da cadeia pode ser codificada e a capacitação dos for-
necedores. Assim, a governança através do mercado teria maior probabilidade de 
ocorrer quando as especificações dos produtos são simples e codificáveis, difi-
cultando a acumulação de ativos específicos nas mãos de algum ator na cadeia, e 
quando não há requisitos muito sofisticados de capacitação dos fornecedores. No 
extremo oposto, quando as especificações de produto não podem ser codificadas, 
os produtos são complexos e é muito custoso (e/ou arriscado) capacitar fornece-
dores, há grandes probabilidades de que a cadeia se organize hierarquicamente a 
partir do princípio da integração vertical1.

As formas de governança variam de acordo com setores ou sub-setores que 
tenham características econômicas e tecnológicas razoavelmente homogêneas. 
Mas é possível encontrar diferentes formas de governança em cadeias pertencen-
tes a um mesmo setor ou sub-setor. Ou seja, a determinação setorial não é o único 
fator a moldar as formas de governança. As estratégias corporativas também 
podem ter papel destacado, introduzindo em um mesmo setor diferentes padrões 
de governança. 

Berger (2006) radicaliza esse argumento e dedica boa parte de sua reflexão a 
analisar as experiências de empresas que, num mesmo setor, organizaram suas 

1 Na realidade, há diferentes tipologias de modelos de governança, que refletem a própria evolução da 
reflexão sobre o tema: num primeiro momento, distingue-se entre buyers-driven e supply-driven chains 
para mais tarde evoluir em direção a uma tipologia mais sofisticada que diferencia entre distintas formas 
de governança em rede (modular, relacional e cativa, essa última se aproximando do modelo hierárquico 
de governança).
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3. Os países em desenvolvimento e as 
cadeias de valor: estratégias empresariais 
e políticas públicas

cadeias de valor com base em modelos completamente distintos e lograram êxito 
na competição internacional. Ou seja, não há uma cadeia de valor por setor, mas 
diversas e tantas quantas resultarem das estratégias das empresas líderes no setor 
e da interação dessas com outras firmas. Além disso, os modelos de governança 
das cadeias de valor de um mesmo setor podem variar consideravelmente e per-
manecer distintas ao longo do tempo.

Segundo essa autora, a hipótese de convergência das estratégias de governança 
de cadeias globais de valor (termo que ela não utiliza, diga-se de passagem) 
postas em prática pelas empresas líderes de um mesmo setor não se confirma 
na prática: “a diversidade das reações e das organizações presentes nos mesmos 
mercados prova que existem várias maneiras de responder aos mesmos desafios 
econômicos” no nível das estratégias empresariais. 

O livro de Berger (2006) traz uma enorme quantidade de exemplos de empre-
sas que, atuando num mesmo setor, adotaram com sucesso estratégias de gover-
nança de “suas” cadeias produtivas radicalmente diferentes entre elas. No caso 
da produção de notebooks, há empresas que mantiveram elevado grau de inte-
gração vertical, enquanto outras optaram por fragmentar radicalmente as cadeias, 
concentrando-se em atividades e funções como o desenho e o marketing. Além 
de não ocorrer uma convergência de estratégias empresariais e de modelos de 
governança de cadeias no nível do setor, a diversidade de trajetórias seguidas 
pelas empresas tampouco pode ser atribuída à sua origem nacional. Num mesmo 
setor, empresas de um mesmo país optam por estratégias e modelos diversos 
de governança, embora a autora reconheça que certos traços dos capitalismos 
nacionais facilitem ou favoreçam o desenvolvimento de relações na cadeia mais 
ou menos coordenadas verticalmente. 

Portanto, as estratégias das firmas líderes (e, em certas circunstâncias, também 
de certas firmas subordinadas) são, ao lado de características dos produtos e seto-
riais, variáveis que condicionam de perto a ocorrência de determinado modelo de 
governança das cadeias.

3.1. a hipótese do upgrading

Países em desenvolvimento, mais carentes em capacidades de inovação, tendem 
a participar nas cadeias em elos subalternos, desempenhando funções e ativida-
des secundárias caracterizadas por baixas barreiras à entrada de competidores. 
Pelas mesmas razões, tendem a inserir-se mais freqüentemente em cadeias orga-
nizadas em torno de modelos hierárquicos em que o papel central é exercido por 
grandes empresas de países desenvolvidos do que em cadeias estruturadas em 
redes, onde os mecanismos de coordenação se baseiam menos em hierarquias 
(Kosacoff et alli, 2007). 

Quais são então as perspectivas, para as empresas de países em desenvolvimento, 
de upgrade sua posição no âmbito de uma cadeia global de valor? Em um nível 
mais geral, as perspectivas de upgrading estão balizadas por duas tendências 
contraditórias. De um lado, a fragmentação internacional dos processos produti-
vos e das atividades que compõem uma cadeia de valor abre novas oportunidades 
de negócios para as empresas dos países em desenvolvimento, especialmente 
quando esses acumularam capacitações manufatureiras (e outras relevantes para 
a participação na cadeia): “para os países em desenvolvimento, isso lhes permite 
se lançar em novos setores em plena expansão, já que eles somente terão que 
realizar uma parte das operações” (Berger, 2006). 

De outro, “a mutante paisagem competitiva, caracterizada por uma complexa 
rede de normas e padrões públicos e privados e pela ampliação do pool de for-
necedores potenciais, aumenta as barreiras à entrada de produtores de países em 
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desenvolvimento e pressiona para baixo suas margens de lucro” (OECD, 2007). 
Altenburg (2007) chama a atenção para a crescente relevância dessa última ten-
dência que, ao elevar o nível de exigências técnicas e societais para a participa-
ção em cadeias de valor, tenderia a dificultar crescentemente a participação das 
empresas de menor porte ou de países menos desenvolvidos em cadeias globais 
de valor.     

No nível de análise as cadeias de valor, o processo de upgrading pode ter dife-
rentes origens (compradores, fornecedores, etc), mas a dinâmica do upgrading 
é condicionada pelo grau de desenvolvimento das capacidades da firma e de seu 
ambiente local, regional e nacional. É a interação entre esses dois fatores o que 
define as possibilidades e as trajetórias de aprendizado e upgrading das firmas e 
dos setores. Pietrobelli et alli (2006) associam diferentes padrões de aprendizado 
e upgrading a grupos de setores definidos por intensidade de fatores. 
 
 O processo de upgrading pode dizer respeito aos processos produtivos, aos pro-
dutos e às funções exercidas pela empresa na cadeia, mas a literatura sobre o 
tema parece valorizar principalmente o upgrading funcional. Através deste, a 
empresa se distancia das “atividades em que a competitividade depende dos cus-
tos e as barreiras à entrada são baixas” – e nas quais é alta a vulnerabilidade das 
empresas frente a novos competidores e às firmas líderes da cadeia – e busca 
atividades mais intensivas em conhecimento e menos vulneráveis à concorrência 
(Kosacoff et alli, 2007). Em geral, a literatura de cadeias de valor identifica nas 
atividades não manufatureiras, como  a inovação, o desenho e a construção de 
marcas, as funções da cadeia de valor mais rentáveis e mais protegidas da con-
corrência por barreiras à entrada.   

O modelo de governança condiciona as possibilidades e as trajetórias plausíveis 
de upgrading. Assim, a hipótese de upgrading – especialmente a de tipo funcio-
nal – tem maiores probabilidades de se concretizar em cadeias de valor estrutura-
das segundo modelos de networking do que em cadeias fortemente hierarquiza-
das. Em cadeias organizadas de forma hierárquica, as firmas líderes já adotaram 

a decisão de não externalizar certas funções e atividades-chave. Embora essa 
decisão não seja necessariamente irreversível - já que inovações tecnológicas 
ou organizacionais podem recomendar ou mesmo fofrçar a sua revisão - nesses 
casos a inserção em uma cadeia de valor pode inclusive tornar-se um obstáculo 
para o upgrade de firmas subalternas, sobretudo o upgrading funcional: a hege-
monia das firmas líderes tende a “congelar” a posição das firmas subalternas em 
determinadas funções de baixo valor agregado e baixa rentabilidade. 

Mesmo nesses casos, a vinculação a uma cadeia de valor organizada segundo um 
padrão hierarquizado pode contribuir para algum outro tipo de upgrading das 
qualificações das empresas subalternas, especialmente em termos de processo 
e de produtos. É o caso, por exemplo, das firmas calçadistas do Rio Grande do 
Sul, ou das empresas produtoras de móveis, em Santa Catarina, cuja integração 
a cadeias de valor dominadas por grandes agentes compradores norte-america-
nos e europeus facilitou o upgrading de processo e produtos, embora não tenha 
incentivado o upgrading funcional. 

Mesmo nesses casos, estratégias de upgrading dependem em boa medida da pos-
sibilidade de exploração, pelas empresas inseridas como subalternas em deter-
minada cadeia, de trajetórias alternativas de crescimento e qualificação, como a 
inserção em outras cadeias de valor. Isto, por sua vez, depende do desenvolvi-
mento de certas capacitações nas empresas subalternas para explorar a oportuni-
dades de inserir-se em diferentes cadeias de valor. Cadeias baseadas essencial-
mente em concorrência por preço também abrem possibilidades de upgrading, 
eventualmente associadas a situações conjunturais que podem pesar na evolução 
das relações de poder entre os atores dentro da cadeia de valor. 

Na realidade, as firmas líderes não detêm o controle absoluto da dinâmica das 
cadeias. As relações entre firmas líderes e subalternas podem se alterar ao longo 
do tempo em função de diferentes fatores. Dito de outra forma,  as  cadeias 
de valor são dinâmicas. Entre os fatores que impulsionam mudanças na lógica 
de funcionamento e nas formas de governança das cadeias, estão as estratégias 
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adotadas pelas empresas, circunstâncias conjunturais que alteram o equilíbrio 
de poder entre os players e mudanças globais nas configurações setoriais ou nos 
fatores que condicionam a operação da cadeia. 

O resultado líquido das mudanças no funcionamento e governança de uma cadeia 
produtiva é o deslocamento do “poder de mercado” de certas atividades, funções 
e firmas para outras. É esse deslocamento que abre brechas para o upgrading 
das empresas que, na configuração da cadeia anterior às mudanças, se encontra-
vam em posições mais vulneráveis e menos protegidas por barreiras à entrada de 
diversos tipos. 

Berger (2006) dá o exemplo de um grupo de empresas romenas no setor de con-
fecções, que se integrou externamente a uma cadeia de valor liderada por empre-
sas alemãs. Nessa cadeia, as firmas romenas apenas cortavam e montavam as 
confecções, todas as demais funções – produtivas e não produtivas – ficando em 
mãos dos grupos líderes. A partir de determinado momento, as empresas romenas 
puderam vincular-se a compradores ingleses que haviam renunciado à produção 
e, incentivados por seus novos clientes, passaram a desempenhar uma série de 
funções e atividades que ficavam em mãos de seus clientes na cadeia a que esta-
vam originalmente ligadas. 

Esse exemplo, como muitos outros, chama a atenção para o fato de que não há 
uma única cadeia global de valor em determinado setor, mas diversas cadeias, 
governadas segundo diferentes modelos, algumas de alcance regional, outras 
propriamente globais. Portanto, a discussão sobre vantagens e desvantagens de 
inserir-se em uma cadeia global de valor deve levar em conta o fato de que 
há várias cadeias de valor potencialmente “à disposição” das empresas e que a 
participação em uma delas não impede a atuação em outra(s). O debate sobre 
possibilidades de upgrading das firmas dos países em desenvolvimento deve 
necessariamente integrar a dimensão da diversidade das cadeias de valor em um 
mesmo setor. As possibilidades de upgrade de firmas e setores em um cenário 
onde diferentes cadeias competem no mesmo setor são seguramente maiores do 

que em um quadro onde a cada setor corresponderia uma única cadeia de valor 
com suas regras de governança consolidadas. 

Quando o upgrading envolve não apenas uma empresa, mas um grupo de firmas 
que ocupam determinada posição em uma cadeia, o próprio modelo de gover-
nança da cadeia pode ser alterado. Nas palavras de Gereffi et alli (2005), “a 
chave para o sucesso da Ásia Oriental foi mover-se das cadeias de valor cativas 
– isto é, a simples montagem de inputs importados tipicamente em zonas de pro-
cessamento de exportações – em direção a uma forma de exportar mais integrada 
domesticamente e de maior valor agregado, genericamente conhecida como full-
package supply”. Esse modelo envolve formas mais complexas de coordenação 
e se aproxima, na tipologia de formas de governança de cadeias de valor estabe-
lecida pelos autores, do modelo de relational network. Nesse caso, o upgrading 
aparece como resultado de inovações de processo, produto e funções que, ao se 
disseminar em um setor industrial (ou um grupo expressivo de empresas), altera 
sua posição na cadeia e modifica a sua forma de governança.

Mas transformações relativamente independentes das decisões tomadas pelas 
empresas líderes também podem ter efeitos muito importantes sobre as possi-
bilidades de upgrading de empresas de países em desenvolvimento. No caso da 
indústria eletrônica da Ásia Oriental, Ernst (2003) lista algumas dessas transfor-
mações: a emergência de “redes de redes” cada vez mais complexas baseadas em 
especialização vertical, o uso crescente de sistemas de informação digital para 
gerenciar essas redes e a emergência da China como país de destino de inves-
timentos externos nas atividades do setor. Nesse novo contexto, as restrições à 
“circulação internacional do conhecimento” se reduzem e essa maior mobilidade 
do conhecimento cria “novas oportunidades para o uso da participação em redes 
(globais) como um mecanismo catalítico para o upgrading adicional da indústria 
eletrônica asiática”. 

Além de apontar para o dinamismo das cadeias de valor e as oportunidades que 
ele abre para a indústria de países em desenvolvimento, Ernst (2003) sugere 
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que a integração em cadeias de valor pode suprir carências domésticas. Entre 
essas, se encontrariam a falta de uma base de conhecimento e de capacitações 
no plano doméstico, especialmente para as economias de pequenos países e/ou 
pouco diversificadas. Visão diferente apresentam Kosacoff et alli (2007), para 
os quais participar de cadeias globais de valor não é uma panacéia e a apropria-
ção dos benefícios potenciais da participação em uma cadeia depende de ações 
e de políticas principalmente domésticas que estimulem o desenvolvimento de 
capacitações que favoreçam o upgrading de firmas locais e permitam que elas 
efetivamente absorvam aqueles benefícios potenciais, desenvolvam estratégias 
associadas a diferentes cadeias de valor, etc.  A literatura sobre a participação das 
empresas latino-americanas em cadeias globais de valor parece referendar esse 
tipo de visão, embora não desqualifique a hipótese de Ernst, que pode ter rele-
vância para pequenas e pouco diversificadas economias latino-americanas. 

Seja como for, o fato de que as cadeias de valor são dinâmicas, de que há diversas 
cadeias de valor em um mesmo setor e que sua evolução não depende exclu-
sivamente das decisões tomadas pelas empresas-líderes abre espaço tanto para 
estratégias empresariais de upgrading, quanto para políticas públicas, cujo obje-
tivo seria promover a interação virtuosa entre os impulsos para o upgrading e a 
capacidade de resposta das firmas a tais impulsos.

É essa hipótese que testam Pietrobelli et alli (2006), reunindo um conjunto de 
trabalhos nos quais se discute de que forma as pequenas e médias empresas lati-
no-americanas – e as economias de que fazem parte – podem beneficiar-se da 
participação em cadeias internacionais de valor, que fatores dificultam ou ao 
contrário facilitam essa participação, etc. Para que isso ocorra, as firmas necessi-
tariam não apenas inserir-se em cadeias de valor, mas ser capazes de evoluir den-
tro dessas em direção a processos de fabricação mais eficientes, elaboração de 
produtos de maior valor unitário e funções mais valorizadas e menos vulneráveis 
na cadeia. Podem também evoluir ao diversificar sua participação em cadeias de 
valor, explorando em outras cadeias trajetórias de aprendizado e qualificação a 
que não tinham acesso na cadeia a que estavam originalmente vinculadas. 

Como os estudos de caso apresentados no livro não referendam a idéia de que 
a simples participação em cadeias de valor desencadearia automaticamente um 
processo de upgrading das empresas em posição subalterna, as estratégias dessas 
empresas e as políticas públicas teriam papel importante na promoção e susten-
tação do processo. 

A análise dos processos de upgrading empreendida pelos autores se faz por gru-
pos de setores, em que pese a afirmação de que o enfoque das cadeias de valor 
se distancia da análise setorial da organização industrial. De fato, os autores 
reintroduzem na análise a dimensão setorial (ou de grupos de setores), com base 
na taxonomia de Pavitt e na rationale de que há, em cada um desses grupos de 
setores, trajetórias específicas de aprendizado e de inovação que afetam direta-
mente as perspectivas e as formas de upgrade. 

No caso dos setores baseados em recursos naturais, o “upgrading de produto e 
de processo está fortemente vinculado ao avanço da ciência e da tecnologia em 
indústrias conexas”, como a química (em sentido amplo) e a de máquinas e equi-
pamentos. A articulação entre produtores dos setores baseados em recursos natu-
rais e as fontes de inovação externas a tais setores pode ocorrer sob coordenação 
das empresas produtoras de bens baseados em recursos naturais. Isso supõe que 
essas empresas tenham certo porte e poder de mercado ou, no caso de empresas 
de menor porte, que a articulação se dê através de parcerias público-privadas ou 
de iniciativas públicas. 

No livro organizado por Pietrobelli et alli (2006), há diversos exemplos de inicia-
tivas governamentais ou público-privadas que tiveram relevância na geração de 
oferta exportável de produtos baseados em recursos naturais na América Latina 
e, em seguida, no upgrade dessa oferta e da inserção externa das empresas expor-
tadoras. O caso das frutas no Nordeste do Brasil e do salmão chileno seriam 
exemplos de iniciativas bem sucedidas nessa área, embora os autores reconhe-
çam que, com freqüência, o upgrade envolveu principalmente a dimensão de 
processos e produtos, raramente tocando a dimensão funcional. 
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Como resultado do jogo entre condicionantes setoriais e não setoriais do 
upgrading, os autores sugerem que, no caso de setores baseados em recursos 
naturais, há uma nítida dominância de duas formas de governança nas cadeias 
de valor de que participam as PMEs latino-americanas: a governança através de 
relações de mercado e de redes “quase-hierárquicas”, noção que se aproxima da 
idéia de “rede cativa” de Gereffi et alli (2005). 

Segundo Pietrobelli et alli (2006), “a literatura (...) concorda em que a forma 
quase-hierárquica de governança tende a prevalecer em setores baseados em 
recursos naturais, com os compradores internacionais desempenhando o papel de 
líderes”, mas estudos de caso revelam a existência de uma variedade de formas 
de organização e governança em cadeias desses setores. 

No caso das frutas brasileiras, a dinâmica da cadeia global de valor é crescen-
temente ditada pela reestruturação do setor de varejo de alimentos, em que as 
cadeias de supermercado desempenham papel central: a forma quase-hierárquica 
de estruturação dessa cadeia reflete tal tendência. O papel das políticas públicas 
aqui seria o de apoiar as empresas em seus esforços de capacitação para atender 
aos requisitos técnicos, sanitários e logísticos necessários para suprir a demanda 
dos grandes compradores internacionais (o setor de varejo de alimentos). No 
caso da produção e exportação de leite da Nicarágua, as empresas participam de 
diferentes cadeias, estruturadas sob distintas formas de governança que vão do 
modelo quase hierárquico dominado por uma transnacional a um modelo orga-
nizado em redes locais de cooperativas. Já a produção de fumo no Sul do Brasil 
insere-se em uma cadeia hierárquica, liderada pelas grandes transnacionais do 
setor de cigarros. Essas empresas compram folhas de fumo dos pequenos produ-
tores, definem padrões e especificações que devem ser seguidas por esses e man-
têm em suas mãos as competências essenciais na cadeia: pesquisa, marketing e 
distribuição.

3.2. cadeias de valor, exportações e crescimento

Do ponto de vista das relações entre comércio e crescimento, a literatura sobre 
cadeias globais de valor se insere em uma corrente de reflexão, bastante hetero-
gênea internamente, para a qual a natureza e a intensidade daquelas relações são 
condicionadas por características qualitativas da pauta de exportação. 

Numa visão que vem ganhando adeptos importantes nos últimos tempos, a con-
tribuição das exportações para o crescimento dependerá, em grande medida, da 
diversificação da pauta. Nesse caso, a oposição relevante - do ponto de vista 
da contribuição ao crescimento - se dá entre concentração e diversificação das 
exportações e as políticas públicas deveriam incentivar a diversificação produ-
tiva e das exportações. Intuitivamente se admite que uma excessiva concentração 
das exportações em muito poucos produtos ou setores aumenta a volatilidade 
da receita de exportação – que se torna dependente do desempenho daqueles 
poucos produtos – e é negativa para impulsionar o crescimento econômico. Mais 
recentemente, “novas idéias e explicações do processo de desenvolvimento (...) 
colocam a mudança estrutural no centro desse processo, enfatizando dois aspec-
tos principais: diversificação da estrutura produtiva e das exportações e inovação 
tecnológica” (Bonelli, 2007).

Outra linha de reflexão enfatiza a composição setorial da pauta, argüindo que 
há composições com maior potencial para estimular o crescimento que outras. 
Busca-se a melhor especialização internacional, identificando-a com uma com-
posição da pauta exportadora onde têm destaque setores dinâmicos no comércio 
internacional ou na qual são relevantes setores de “alto valor agregado” ou de 
elevado conteúdo tecnológico. Nesse caso, a dicotomia relevante para a aná-
lise opõe “boa” e “má” especialização e as políticas públicas deveriam fomentar 
mudanças estruturais que se traduzam em um deslocamento do vetor de exporta-
ções na direção dos setores mais valorizados por esse tipo de análise.
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Como as duas linhas de análise descritas nos parágrafos anteriores, também a 
reflexão sobre cadeias globais de valor parte do pressuposto de que  característi-
cas específicas das exportações têm impactos sobre os benefícios que essas são 
capazes de gerar sobre o crescimento. No entanto, nessa  reflexão, tais caracte-
rísticas não se refeririam apenas à diversificação da pauta ou à especialização 
internacional de um país em produtos dinâmicos no comércio internacional ou 
intensivos em tecnologia. 

Na realidade, a literatura sobre cadeias de valor relativiza o peso da dimensão 
setorial na avaliação da qualidade da inserção internacional de uma economia: 
pode-se participar de cadeias de valor de setores dinâmicos e/ou intensivos em 
tecnologia, mas essa participação pode se dar no low end da cadeia de geração de 
valor desses setores. Dito de outra forma  participa-se “mal” de uma cadeia que 
os defensores da “boa” especialização valorizam a priori. Inversamente, pode-se 
participar, em “boa” posição de cadeias de valor pouco valorizadas pelos autores 
que valorizam atributos setoriais na avaliação da qualidade da especialização.

 Nesse sentido, mesmo para autores que sustentam a importância da relação entre 
padrão de especialização internacional de uma economia e nível e ritmo de cres-
cimento, “as relações entre (esses dois termos) é mais complexa” e o enfoque 
das cadeias globais de valor ajudaria a perceber parte dessa complexidade: “isso 
implica que é necessário ir mais além das análises setoriais para utilizar também 
enfoques “função-específicos”, nos quais se atribua importância à função (elo) 
e nível de hierarquia que ocupem esses países na cadeia de valor” (Kosacoff et 
alli, 2007). 

Uma decorrência dessa relativização da dimensão setorial é a constatação de 
que cadeias de valor não são estritamente setoriais, já que um mesmo setor (ou 
sub-setor) pode “abrigar” diferentes cadeias de valor, inclusive estruturadas sob 
modelos diferentes de governança. Por outro lado, sem questionar a idéia de que 
a diversificação das exportações é um objetivo positivo em si, a reflexão sobre 
cadeias de valor “qualifica” a diversificação: há diversificações melhores do que 

as outras e a avaliação qualitativa da diversificação não dependerá (apenas) da 
composição setorial da diversificação. Dependerá sim da qualidade da inserção 
dos novos produtos e setores nas cadeias globais de valor, dos papéis e funções 
desempenhados pelas empresas de um país nessas cadeias, de suas oportunida-
des para upgrade sua posição no interior das cadeias, etc. 

Nesse sentido, na literatura das cadeias globais de valor, a melhoria de qualidade 
da exportação não se traduziria apenas em mudanças na composição da pauta de 
produtos. Ela também diria respeito a transformações que ocorrem no plano dos 
processos produtivos e de gestão no país exportador, em deslocamentos na rede 
de funções que são desempenhadas por diferentes empresas (de diversos países) 
ao longo da cadeia de valor, etc. Processos  menos tangíveis e quantificáveis do 
que as mudanças que se expressam na composição setorial da pauta, mas que 
nem por isso menos importantes, no enfoque das cadeias globais de valor. 

Em parte pelo fato de que a literatura de cadeias globais de valor avalia a contri-
buição das exportações para o crescimento através de critérios difíceis de quan-
tificar e de apreender através de indicadores2 – mas não apenas por isso – justi-
fica-se a indagação acerca da contribuição dessa literatura para avaliar a relação 

2 A questão dos indicadores é relevante para analisar a dinâmica de funcionamento das cadeias e avaliar a 
evolução da posição de determinadas empresas (ou de uma empresa) dentro dela, em especial os proces-
sos de upgrading. A própria identificação do processo de constituição de cadeias globais beneficiou-se 
da utilização, por economistas de comércio, de um indicador relacionando o comércio de partes e com-
ponentes com o comércio global. O crescimento dessa relação foi analisado como um dos “sintomas” 
da fragmentação internacional da produção, cujo corolário seria a expansão do comércio internacional 
de produtos não acabados.
Amighini (2006) busca utilizar dados de exportação e de comércio internacional – como a evolução 
da receita de exportação gerada por um produto, do valor unitário desse produto, do market-share da 
exportação desse produto nos mercados internacionais e da demanda mundial por esse produto – para 
identificar a ocorrência de upgrade. No entanto, esse exercício gera resultados muito limitados, já que 
busca captar apenas uma das dimensões do upgrade, o que se refere aos produtos. Há ainda outros 
trade-offs a considerar. Por exemplo: a ocorrência simultânea de upgrade de processo e de produto pode 
dar como resultado líquido uma redução no valor unitário das exportações, viabilizada pelo aumento da 
eficiência produtiva. Como captar a ocorrência e a intensidade de cada dimensão do upgrade nesse caso? 
Outro exemplo: o upgrade funcional pode se traduzir em redução das exportações de bens pelo simples 
fato de que a empresa passou a desempenhar atividades de serviços e reduziu sua atuação na área de 
manufatura. Como captar essa evolução utilizando dados de comércio exterior de bens?
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entre exportações e crescimento em nível agregado, ou seja, no nível de uma 
economia nacional. A reflexão sobre cadeias globais de valor pode contribuir na 
discussão sobre desenvolvimento econômico ou sua atenção está voltada essen-
cialmente para o nível da firma e das relações entre firmas? Dito de outra forma, 
em que nível de política a reflexão sobre cadeias globais de valor pode ser útil?

Há claramente uma intenção, em diversos textos vinculados à reflexão sobre 
cadeias globais de valor, de passar do nível micro ou do setor ao macro. Numa 
formulação bastante genérica, Gereffi et alli (2005) sugerem que “a evolução 
da organização industrial em escala global afeta não apenas as possibilidades 
das firmas e a estrutura das indústrias, mas também como e porque os países  
avançam – ou fracassam – na economia global”. Além disso, formulam o desejo 
que a teoria à qual se vinculam possa ser útil para “a formulação de ferramentas 
políticas efetivas relacionadas ao upgrading industrial, ao desenvolvimento eco-
nômico, à criação de emprego e à redução da pobreza”. 

Pietrobelli et alli (2006) fazem a análise do funcionamento de diversos clusters 
de empresas (em geral PMEs) latino-americanas integrados a cadeias globais de 
valor. A partir da avaliação dos processos de upgrade em curso entre as empresas 
desses clusters, os autores fazem diversas propostas de política, que se aproxi-
mam bastante do tipo de recomendações que emergem da literatura sobre capa-
citação de pequenas empresas e de desenvolvimento local. A ênfase é colocada 
nas relações de cooperação e competição entre as empresas dos clusters e os 
impactos esperados das políticas recomendadas ocorrem no âmbito - geográfico 
e setorial - dos clusters, ficando em segundo plano as relações entre esses e o 
resto da economia de que fazem parte.

OECD (2007) aplica metodologia de análise de cadeias específicas de valor 
para identificar gargalos que impedem determinado país em desenvolvimento de 
inserir-se de forma virtuosa naquelas cadeias. Nesse caso, a análise de cadeias de 
valor tem clara função de planejamento de políticas setoriais e é utilizada para 
mapear a cadeia, identificar problemas e atores nas diferentes etapas e suge-
rir alterações de diversas ordens (em geral regulatórias) que permitam ao país 
beneficiar-se das tendências de evolução da cadeia. Nas palavras de Altenburg 
(2007), “policy makers podem dissecar cadeias de valor e benchmark cada um 
dos seus componentes de maneira a identificar os gargalos onde melhorias pos-
sam ser mais efetivas”.

Numa ótica menos orientada ao planejamento, mas preocupada com as políticas, 
Ernst (2003) analisa a cadeia global de valor (na terminologia por ele empregada, 
“global production network”) eletrônica. A partir de sua dinâmica e da partici-
pação das empresas da Malásia em seu funcionamento, elabora propostas que se 
poderiam identificar como de política industrial de corte setorial, embora o autor 
contemple também o uso de instrumentos horizontais. 

Berger (2006) centra sua análise nas estratégias “ganhadoras” de empresas líderes 
de cadeias globais de valor. Os setores são usados nessa análise como referência 
quase que apenas para demonstrar sua irrelevância para entender o sucesso ou o 
fracasso das empresas: não haveria setor ruim, nem setor bom, o que importa são 
as competências das empresas. Além de ressaltar a heterogeneidade das opções 
e estratégias dessas empresas, até dentro de um mesmo setor, afasta-se qualquer 
ilusão de que os setores se organizam em torno de uma só cadeia de valor. Seu 
foco são, portanto, as empresas e as recomendações de política que emanam de 
sua análise são essencialmente de caráter horizontal.
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De forma mais ampla, essa abordagem do comércio internacional e das estratégias 
de inserção internacional de empresas e países chama a atenção para os aspectos 
micro-econômicos e meso-econômicos do comércio e da divisão internacional 
do trabalho. Esse foco põe em evidência certas características do comércio inter-
nacional que tendem a ser pouco consideradas nas análises setoriais bem como 
nos estudos com dados agregados a nível nacional. 

De fato, a análise da estruturação do comércio internacional a partir de cadeias de 
valor ilumina sob uma nova luz a discussão acerca dos fatores que influenciam 
a dinâmica, as características qualitativas e o volume dos fluxos de comércio (e 
de investimento) internacionais. A integração desse enfoque tanto às políticas 
nacionais de exportação e de atração de investimentos externos, quanto às estra-
tégias nacionais de negociação comercial pode ser útil para definir prioridades e 
até mesmo para identificar os limites de tais políticas e estratégias.

4. Conclusões 

A análise das cadeias de valor é uma ferramenta útil, mas de alcance limitado, 

para estudar a inserção das economias latino-americanas no comércio 

internacional.

A análise de cadeias globais de valor é uma ferramenta útil para estudar os dilemas 
e as perspectivas da inserção internacional das economias em desenvolvimento, 
especialmente quando a análise é feita no nível dos setores ou das estratégias das 
empresas. Estudos como os de Gereffi et alli (2005), Pietrobelli et alli (2006) 
fazem do setor a unidade básica de análise, enquanto Berger (2006) oferece um 
bom exemplo de análise de cadeias com foco nas estratégias de empresas.
 
Para dimensionar o alcance da contribuição potencial da literatura das cadeias 
globais de valor é importante ter claro a que fenômeno específico essa literatura 
se refere. Como se assinalou aqui, o objeto de análise dos trabalhos vinculados 
a essa corrente é o processo de fragmentação vertical da produção (de bens e 
serviços) em atividades separadas que são desempenhadas por empresas diversas 
em diferentes países. Esse é um processo cuja emergência e consolidação ocor-
reu nos anos 80 e 90, que continua a ocorrer hoje em dia e que provavelmente 
existirá com intensidade ainda maior nos próximos anos. 

Em que pese a sua relevância, esse é um fenômeno que evolui de forma muito 
heterogênea segundo setores e regiões. Há certos setores em que o processo 
de fragmentação internacional da produção se desenvolveu com profundidade, 
enquanto outros setores continuam a estar estruturados internacionalmente 
segundo modelos diferentes da organização. É o caso dos setores intensivos em 
recursos naturais, relevantes para as exportações brasileiras e latino-americanas. 
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A concentração das exportações sul-americanas (mais do que latino-americanas) 
em setores intensivos em recursos naturais e o fato de que os países da região 
adotaram uma estratégia de industrialização por substituição de importações aju-
dam a explicar a percepção de que a região ficou à margem do processo de consti-
tuição e de constante reorganização das cadeias globais de valor. Essa percepção 
contrasta com o crescimento das exportações regionais e com o aprofundamento 
da integração internacional das economias da região, ambos os fenômenos apoia-
dos em boa medida no dinamismo das vendas externas de setores intensivos em 
recursos naturais. 

A América Latina não ficou à margem do processo de formação de cadeias 

de valor, mas sua inserção é marcada por características próprias de sua 

industrialização e especialização produtiva e de sua trajetória de integração 

à economia global.

Se as exportações crescem é porque os países da região estão de alguma maneira 
inseridos em cadeias internacionais de valor. Diante dessa constatação incontor-
nável, a visão pessimista de que a região ficou à margem do processo de forma-
ção de cadeias globais de valor tende a se refugiar em argumentos acerca da (má) 
qualidade das cadeias de valor de que participam os exportadores sul-americanos. 
Em geral, sustenta-se que a região participa de cadeias de valor de setores pouco 
valorizados ou de baixo valor agregado, ou seja, participa das cadeias “erradas”, 
em contraste com as cadeias “certas”, que seriam aquelas vinculadas aos setores 
intensivos em tecnologia, por exemplo.  

No entanto, uma das contribuições da literatura sobre cadeia de valor é precisa-
mente a de relativizar o peso da dimensão setorial na avaliação da qualidade da 
inserção internacional de uma economia. A participação em uma cadeia interna-
cional de valor dinâmica ou intensiva em tecnologia pode se fazer no low end 
da cadeia: participa-se “mal” de uma cadeia tida a priori como “boa”. Ou seja, a 

avaliação da qualidade da inserção internacional deve agregar outras dimensões 
além da especialização setorial e a análise de cadeias de valor permite trazer à 
tona algumas dessas dimensões.

Portanto, para abordar o tema da participação das economias da região em cadeias 
globais de valor é necessário abandonar a idéia simplista de que a região ficou 
à margem do processo de formação e de permanente reordenamento das cadeias 
globais de valor. Por características de sua especialização produtiva e internacio-
nal, as economias sul-americanas somente de forma parcial e muito heterogênea 
foram atingidas pelo processo de fragmentação internacional da produção. Isso 
não significa, no entanto, que elas não se articulem com cadeias de valor inter-
nacionais, nem tampouco pode ser avaliado a priori como algo que comprometa 
suas perspectivas de crescimento e de inserção internacional.

Ademais, a percepção de que a região ficou “à margem” não resiste à constatação 
de que há diferentes cadeias globais de valor em cada setor e, mais relevante, que 
há em um mesmo setor cadeias de valor que funcionam segundo lógicas de orga-
nização e governança diversas. O fato de, em certos setores, diferentes cadeias 
funcionarem de acordo com um modelo semelhante de governança leva com fre-
qüência à idéia de que há uma cadeia de valor por setor. Tal não ocorre, embora 
em setores onde as cadeias de valor apresentam um padrão homogêneo de gover-
nança seja mais difícil se assistir à emergência de modelos alternativos de gestão 
da cadeia. Mas mesmo a idéia de que as diferentes cadeias de valor existentes 
em um setor funcionam segundo modelo semelhante parece não resistir à análise 
quando essa se volta para a dimensão das estratégias empresariais. Nesse caso, 
como mostra Berger (2006),  o quadro que aparece é de ampla diversidade de 
modelos de governança de cadeias de valor em um mesmo setor.
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Há diferentes alternativas de inserção em cadeias de valor para um mesmo pro-

duto e elas incluem não apenas as exportações, mas também a realização de 

investimentos produtivos no exterior.

As implicações desse fato para países em desenvolvimento não são menores. 
Significa que os países em desenvolvimento têm diferentes alternativas de inser-
ção em cadeias de valor em um mesmo setor e que tais alternativas estão determi-
nadas, entre outras coisas, pelas especificidades dos mercados locais, regionais e 
globais. Uma mesma empresa pode estar inserida em várias cadeias de valor - em 
âmbito nacional, regional e global - com estruturas de governança diferentes e 
essa empresa pode ocupar, em cada uma das cadeias de valor, posições muito 
diversas.  

Significa também que a lógica de inserção das empresas de países em desenvol-
vimento em cadeias de valor não estará sempre determinada pelas estratégias e 
objetivos das firmas líderes no plano internacional, que “moldariam” a cadeia 
e seus participantes subordinados de acordo exclusivamente com os seus inte-
resses. As estratégias das empresas líderes internacionalmente certamente são 
um dos fatores que estão na origem do modelo de operação das cadeias, mas 
esse também é influenciado pelas estratégias de firmas subordinadas, por varia-
ções conjunturais que podem fortalecer a posição de certos atores na cadeia e 
por transformações estruturais no funcionamento do setor, as quais ocorrem de 
forma relativamente autônoma das decisões das empresas líderes (Ernst, 2003). 
A própria concorrência entre modelos de governança das cadeias de valor de 
um mesmo setor abre novas possibilidades de inserção das firmas de países em 
desenvolvimento nessas cadeias. 

O leque de alternativas de inserção potencialmente favoráveis ao upgrading das 
empresas de países em desenvolvimento inclui não apenas a vinculação ao mer-
cado internacional através das exportações, mas a realização de investimentos 
produtivos no exterior. Sem dúvida, essa é uma possibilidade aberta a um grupo 

seleto de empresas dos países em desenvolvimento, mas o impacto do investi-
mento no exterior sobre o potencial de upgrade da vinculação da empresa que 
o efetua com os demais atores da cadeia de valor não deve ser subestimado. O 
investimento no exterior contribui para a diversificação da linha de produtos e 
para a consolidação de novas linhas de exportação, inclusive para outros merca-
dos, além de permitir o desenvolvimento de marca.

Um mercado doméstico amplo, segmentado e concorrencial contribui para 

dar “musculatura” às empresas para que estas participem de cadeias de valor 

internacionais e nelas ocupem posições mais destacadas.

Um mercado interno amplo, segmentado e concorrencial - onde à competição 
entre os produtores se junta a pressão de outros players da cadeia, como por 
exemplo as empresas de varejo - é um ambiente propício para que as empresas 
adquiram a musculatura necessária a participar do “jogo” das cadeias globais de 
valor, que tende a reproduzir as características do “jogo” doméstico. 

Os impulsos para o upgrade podem ter distintas origens segundo os setores e 

as empresas, mas o aproveitamento das oportunidades de upgrade depende do 

desenvolvimento de capacitações por parte dos produtores locais. O desenvol-

vimento dessas capacitações depende das estratégias empresariais das firmas 

locais, da cooperação entre empresas, das parcerias público-privadas e das 

políticas governamentais em diferentes níveis (nacional e sub-nacional).

O aproveitamento das oportunidades de upgrading abertas por mudanças nos 
mercados, nas tecnologias e nos processos produtivos não ocorre automatica-
mente, mas depende - para se concretizar - do funcionamento de certos mecanis-
mos através dos quais as empresas e demais atores públicos e privados internali-
zam as oportunidades geradas por aquelas mudanças. 
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Os países latino-americanos podem aliar a abundância de recursos naturais a 

investimentos em diferenciação e diversificação de mercados para uma melhor 

inserção nas cadeias de valor internacionais.

A América Latina é uma região rica em recursos naturais. Sua inserção nas 
cadeias de valor internacionais será necessariamente diferente da experiência 
dos países asiáticos, que, na sua maioria, têm escassez de recursos naturais e 
abundância de recursos humanos. Em vez de buscar copiar os modelos asiáticos, 
os países da região podem procurar inspiração em experiências bem-sucedidas 
de países desenvolvidos ricos em recursos naturais, como é o caso do Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia (Ramos, 2001). 

O upgrading nas cadeias de valor para empresas latino-americanas dependerá, 
em boa medida, da sua capacidade de combinar as vantagens comparativas natu-
rais da região com investimentos em diferenciação de produtos e diversificação 
de mercados. Esse processo requer o desenvolvimento de conhecimento especí-
fico para a modernização de processos produtivos e para a diferenciação e adap-
tação de produtos a diferentes preferências dos consumidores. 

Embora a experiência mostre que nos países desenvolvidos os complexos pro-
dutivos baseados em recursos naturais desenvolveram-se de forma relativamente 
espontânea, com reduzida intervenção de políticas públicas, ela mostra também 
que a complementação dos esforços privados com investimentos públicos em 
programas de capacitação e fortalecimento de vínculos com universidades e ins-
titutos de pesquisa foi, em muitos casos, vital para o êxito desses complexos.
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