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1. Introdução     

Os anos 90 do século passado e a primeira década deste, pelo menos até a crise de 2008, 

foram os “anos de ouro” das cadeias internacionais de valor. Neste período, elas se 

expandiram até representar perto de 30% das exportações mundiais1. Entre 2008 e 2012, a 

participação das cadeias no comércio mundial estagnou e, a partir de então, registra-se 

redução, discreta em um primeiro momento e mais acelerada a partir de meados dos anos 

10.  

Ao mesmo tempo, observou-se, a partir de 2011, redução do ritmo de expansão do comércio 

mundial, que passou a acompanhar – quando o fazia – o crescimento do PIB, em contraste 

com o padrão observado nas décadas anteriores, quando o comércio cresceu acima do PIB. 

Essas evoluções suscitaram discussões acerca do papel das cadeias de valor na redução do 

ritmo de crescimento do comércio, das mudanças no perfil e na dinâmica das cadeias de 

valor e dos drivers de tais mudanças.   

Até meados da década passada era possível afirmar que a redução do ritmo de expansão das 

cadeias de valor seguia uma lógica em grande medida econômica – embora o protecionismo 

comercial e na área de investimentos já pudesse estar contribuindo para tal tendência. A 

partir de então, é certo que fatores não econômicos, como a disputa tecnológica e 

geopolítica entre os EUA e a China e, mais recentemente, a pandemia do COVID 19, 

passaram a ter papel relevante, levando à intensificação do debate acerca do futuro das 

cadeias de valor.  

Até o momento, é muito difícil identificar tendências de recomposição das cadeias de valor: 

resiliência é a palavra de ordem, mas a interpretação de seu sentido parece variar muito, 

segundo a ótica, seja empresarial ou setorial, ou de acordo com a “razão de Estado”.  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
1 Esse percentual corresponde à parcela de valor agregado não nacional nas exportações totais. 
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2.  As cadeias internacionais de valor como solução 

 

- Lógica de formação e dinâmica de expansão das cadeias 

As cadeias internacionais de valor se constituíram a partir da fragmentação das atividades 

produtivas de um bem em várias etapas distribuídas em diferentes países. O processo foi 

possibilitado: 

 pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação – e, em 

especial, pelas tecnologias de digitalização que facilitaram a “modularização” do 

desenho e da produção – e pela acumulação de experiência em produção 

manufatureira nos países em desenvolvimento; e  

 

 pelo desenvolvimento de diferentes modelos de coordenação da produção 

fragmentada, também possibilitada por avanços na tecnologia de informação e 

conhecimento. As formas de coordenação exclusivamente através do mercado não 

desapareceram, mas a novidade é o desenvolvimento de formas de organização 

razoavelmente estáveis entre as firmas, combinando, em distintos graus, 

componentes de hierarquia e de networking. 

 

As cadeias de valor se expandiram, tornando-se crescentemente intensivas em comércio. 

Entre 1995 e 2008, assim como ocorreu com o valor adicionado estrangeiro incorporado às 

exportações, aumentou acentuadamente o número de países envolvidos em uma mesma 

cadeia de valor2. 

Associada à expansão das cadeias internacionais de valor, disseminaram-se os acordos 

comerciais preferenciais “profundos”, aqueles que incluem temas que não são objeto de 

acordos multilaterais na OMC (ditos OMC-extra) e disciplinas mais profundas que as 

multilaterais em temas tratados nos acordos da OMC (ditas OMC-plus). Diversos estudos 

__________________________________________________________________________ 
 
2 “As with the foreign value-added, the number of foreign stages has steadily increased from 1995 to 
2008. The peak is observed in 2008 but the value for 2012 is almost the same”, cf. Miroudot e 
Nordstrom (2019).  
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concluíram que “as empresas multinacionais, que distribuem suas atividades em diferentes 

países, ‘orientam’ (drive) a formação de acordos comerciais preferenciais profundos”.  

Baccini et al (2021) analisam, para o período 1995 – 2007, as relações entre acordos 

preferenciais profundos e cadeias internacionais de valor e concluem que “o comércio em 

cadeias de valor e, em particular, o componente de valor agregado importado das 

exportações, aumenta a profundidade dos acordos comerciais preferenciais”3.  

Todas as economias participam de cadeias de valor – se por isso se entender que há algum 

valor agregado em suas exportações que provém de importações – mas a intensidade e o 

perfil dessa participação variam muito, segundo a dotação de fatores, as vantagens 

comparativas e o posicionamento geográfico dos países, entre outros condicionantes. 

Da mesma forma, todos os setores comercializáveis internacionalmente operam em lógicas 

de cadeias lato sensu, mas nem todos se prestam à lógica de profunda fragmentação da 

produção à qual se associam as cadeias internacionais de valor que se expandiram a partir 

dos anos 90. 

Por isso mesmo, a expansão das cadeias internacionais de valor a partir daquela década é um 

fenômeno concentrado em alguns setores – cujas características técnicas e produtivas se 

prestam à fragmentação – e em algumas regiões do mundo.  

Segundo o World Development Report de 2020, “the intensification of GVC trade is 

concentrated in a handful of regions, sectors, and firms. GVC linkages have expanded 

fastest in the three trade hubs—East Asia, Europe, and North America— in part because 

these regions account for a large share of production in the sectors whose production 

__________________________________________________________________________ 
 
3 “We find that trade through GVCs systematically increases the probability that a number of 
narrowly defined ‘WTO-PLUS’ and ‘WTO-EXTRA’ provisions are included”. Outro estudo, de 
Laget et al (2019), vai na mesma direção: “the depth of trade agreements is associated with more 
GVC-related trade among participating countries. The positive relationship between deep 
agreements and GVC integration is driven by value added trade in intermediates rather than in final 
goods and services. Adding a policy area to a PTA increases domestic value added of intermediates 
(forward GVC linkages) and foreign value added of intermediates (backward GVC linkages) (…) 
Provisions outside the current WTO mandate such as competit 
ion policy and investment are key drivers of the relationship between deep trade agreements and 
GVC-related trade, particularly for North-South PTAs”     
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processes have become the most fragmented across countries, particularly electronics, 

machinery, and transport equipment”4.  

Muitas cadeias de valor, especialmente as que envolvem manufatura avançada e serviços, 

tendem a ser mais regionais do que globais. Esse é o caso principalmente da Europa, mas 

também da Ásia Oriental. Já aquelas em que se inserem nas cadeias internacionais a 

montante, como economias produtores de commodities – caso de Brasil, Peru e Chile – 

tendem a ser mais globais do que regionais (Banco Mundial, 2020)5.   

O caráter regionalizado do comércio dentro das cadeias de valor é ressaltado por Baldwin 

(2012), para quem “todo o comércio é bastante regionalizado, mas o comércio em cadeias 

de valor o é ainda mais”.  Para o autor, três características emergem da análise da matriz de 

comércio das cadeias de valor: (i) as cadeias de valor não são globais, são regionais; (ii) a 

matriz é muito esparsa (poucos fluxos são relevantes em escala global); e (iii) Estados 

Unidos, China, Alemanha e Japão dominam o comércio das cadeias em âmbito global. 

 

- As cadeias de valor como benchmark para a inserção internacional de países 

pobres e não tão pobres 

O crescimento das cadeias internacionais de valor gerou novas hipóteses acerca das 

possibilidades de industrialização de países em desenvolvimento, especialmente aqueles 

com maiores dificuldades para avançar simultaneamente na industrialização e na inserção 

econômica internacional.  

Organismos internacionais, como o Banco Mundial e a OMC, promoveram, a partir de 

meados da década passada, a ideia de que a fragmentação internacional da produção abriria 

__________________________________________________________________________ 
 
4 A cadeia têxtil e de vestuário também merece ser citada pelas transformações por que passou a 
partir dos anos 80, em boa medida em função da evolução dos acordos multilaterais aplicados aos 
produtos que a compõem (Multifibras e ATV). 
5 “To capture these distinct features of participation, countries are classified into four main types—
commodities, limited manufacturing, advanced manufacturing and services, and innovative 
activities—based on the products they export and their participation in GVCs. This taxonomy 
reveals clear distinctions among regions. East Asia, Europe, and North America are engaged in 
advanced manufacturing and services GVCs and innovative GVC activities, whereas Africa, Central 
Asia, and Latin America are mostly in commodities and limited manufacturing GVCs” (Banco 
Mundial, 2020). 
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espaço para que as pequenas economias capturassem etapas ou tarefas produtivas 

específicas, viabilizando uma “via rápida” para a industrialização desses países6.  

Nos termos do World Development Report 2020, “by integrating in GVCs developing 

countries can take advantage of richer states’ industrial bases rather than having to build 

up entire industries from scratch. In this way, they accelerate their industrialization and 

development. Moreover, trade within GVCs intensifies the effects of standard trade 

integration”7.  

A integração a cadeias internacionais de valor aparecia como vetor de um novo modelo de 

desenvolvimento outward-oriented, menos ambicioso do que o que orientou a 

industrialização de países como Coreia e Japão, mas capaz de gerar aumento de 

produtividade e crescimento do emprego em países menos desenvolvidos.  

De forma geral, derivava-se da ideia da dominância das cadeias de valor no comércio 

mundial a defesa de políticas comerciais em países em desenvolvimento favoráveis ao livre 

fluxo de bens, serviços e investimentos, bem como de acordos comerciais profundos. 

De um lado, mesmo tarifas baixas foram identificadas como causadoras de ônus elevado às 

cadeias, já que, em função da lógica de fragmentação, a produção de um bem exigia que 

fronteiras nacionais fossem transpostas diversas vezes até a elaboração do bem final. 

Ademais, a complementaridade entre bens, serviços e investimentos no funcionamento das 

cadeias justificaria que o comércio de serviços e os fluxos de investimentos também fossem 

liberalizados8.  

__________________________________________________________________________ 
 
6 Isso configuraria uma estratégia de industrialização combinada à maior abertura da economia e 
inserção internacional, em contraposição às políticas de substituição de importações que buscavam 
promover a implantação de parques industriais integrados nas economias em desenvolvimento.  
Segundo Sheppherd (2021),” the rise of GVCs has provided developing countries with a new lens 
through which to view outward-oriented growth. Industrializing countries in the 1970s and 1980s 
focused on developing full domestic supply chains in key industries, namely final-goods producers 
supported by ecosystems of input suppliers. In the GVC development model, specialization by 
comparative advantage takes place at the level of narrowly-defined tasks rather than sectors”. 
7 https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020 
8 Em muitos casos, no entanto, reconhecia-se que a mera articulação a cadeias internacionais de 
valor não seria suficiente para gerar efeitos positivos sobre a economia em desenvolvimento. Nos 
termos de Bamber et al (2014), “although integration into GVCs allows firms in developing 
countries to participate in international trade without developing the full range of capabilities 
required to produce a product or service, it will not automatically translate into positive 
 



 

7 
As cadeias de valor em questão: implicações para o Brasil 

    www.cindesbrasil.org 

3.  As cadeias de valor em transição 

A perda de tração da dinâmica das cadeias de valor a partir do início da década passada 

ocorreu em simultâneo à redução do ritmo de crescimento do comércio mundial, o que 

levou muitos autores a discutiram até que ponto as duas tendências apontariam para um 

“novo normal” e estariam associadas.  

 Para o Banco Mundial (2020), há elementos conjunturais e estruturais na perda de 

dinamismo do comércio: “the factors behind the trade and GVC slowdown are both cyclical 

and structural in nature. On the one hand, trade growth is lower because global output 

growth is lower in economies that account for large shares of global trade and global 

output, such as Europe and China. Trade has also grown at a slower pace because the 

trade-to-income elasticity—defined as the amount of trade generated as output rises—has 

decreased. This is especially true in large trading countries, including China and the United 

States”9.  

Timmer et al (2016) associam a redução da elasticidade do comércio ao crescimento do 

produto (principalmente na China10) a uma mudança na composição da demanda final, em 

que perdem posição os investimentos e bens de consumo em benefício de despesas com 

serviços (menos transacionáveis que os bens). Mas esses autores também atribuem ao 

“declínio das cadeias globais de valor” parte da responsabilidade pela perda do dinamismo 

do comércio.  

Portanto, sem pretender estabelecer relações de causalidade, parece legítimo afirmar que a 

retração das cadeias de valor como vetor de internacionalização da produção e de geração de 

fluxos de comércio deu sua contribuição para a perda de dinamismo do comércio global.  

Esse processo de retração das cadeias de valor se deu em duas etapas distintas: até 2016, ela 

refletiu principalmente dinâmicas empresariais e setoriais e percepções dos agentes privados 

acerca dos riscos associados a “excessos” na fragmentação da produção – riscos que ficaram 
                                                                                                                                                      
development gains from trade without the appropriate policies to build productive capacity and 
ensure inclusive growth and upgrading capabilities”.  
9 A isso se acrescentaria o fato de que “as for any major liberalization initiatives that might have set 
off a new wave of GVC formation, there have been none. The Doha Round stalled, and no large 
emerging markets are engaging in the types of drastic reforms undertaken decades ago in China and 
Eastern Europe”. 
10 “With the move to greater self-reliance, the import intensity of Chinese final demand dropped 
below the world average and by 2014 the level was comparable to levels in Japan and the US”. 
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evidentes no caso do terremoto e do tsunami de Fukushima no Japão, em 2011, e das 

inundações na Tailândia, em 2012. Em ambos os casos, cadeias internacionais de valores 

foram seriamente impactadas pelos desastres naturais.  

A segunda etapa se inicia em 2017, com o Governo Trump, nos EUA, e é marcada por 

iniciativas de política que direta ou indiretamente pretendem gerar impactos sobre as cadeias 

de valor e, em especial, sobre a distribuição geográfica dos “elos” que as compõem. A 

pandemia apenas reforçou esta tendência. As percepções privadas do risco associado às 

cadeias não desapareceram, mas o que sobressaiu nesse período foi a manifestação de 

percepções estatais acerca da vulnerabilidade das cadeias, quando avaliadas à luz de 

objetivos de segurança nacional.     

- O recuo das cadeias de valor I (2011 a 2016) 

É facilmente comprovável que a relevância das cadeias de valor no comércio internacional 

se reduziu a partir de 2011/2012. Mesmo para o período anterior a 2016, protecionismo 

comercial (e de investimentos) crescente, inovações tecnológicas que incentivam 

movimentos de reshoring e correção, por empresas líderes de cadeias internacionais, de 

possíveis excessos no processo de fragmentação da produção são elencados, por diferentes 

autores, como fatores potencialmente capazes de explicar a retração das cadeias de valor. 

Que perfil de cadeia internacional de valor emerge entre o início da década passada e 2016, 

ou seja, no período anterior aos choques impostos à economia global pelo conflito entre as 

duas superpotências e a pandemia? Miroudot e Nordstrom (2019) sugerem que se 

considerem os seguintes elementos: 

 Houve uma redução no número de “estágios produtivos estrangeiros” (FPS - foreign 

production stages) envolvidos na produção de um bem pelas cadeias de valor. 

Portanto, menos transposição de fronteiras e cadeias mais curtas e menos 

fragmentadas internacionalmente, especialmente em setores como eletrônica, 

produtos de telecomunicações e informática e têxteis e vestuário. Estes são setores 

cujas cadeias de valor envolvem países asiáticos, alguns afetados por medidas 

protecionistas, outros por mudanças estruturais associadas a salários crescentes e 

consequente perda de competitividade. Além disso, entre os países que apresentaram 

maior redução no número de estágios de produção no exterior desde 2012 estão a 

Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e China.  
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 A redução na fragmentação internacional da produção está afetando tanto a parcela 

extrarregional quanto a intrarregional das cadeias de valor. Entre 1995 e 2008, as 

duas parcelas cresceram simultaneamente, mas a extrarregional cresceu mais, em 

quase todas as regiões. Entre 2008 e 2016, consideradas todas as regiões, os autores 

registram tendência ao crescimento do valor agregado doméstico e, 

secundariamente, ao intrarregional, em detrimento do extrarregional. 

 

As tendências variam, segundo as regiões: na Ásia, caiu fortemente a parcela extrarregional, 

substituída por produtores domésticos. Na Europa cresceu a parcela extrarregional, enquanto 

na América do Norte houve pequeno deslocamento em favor das parcelas doméstica e 

intrarregional, em detrimento da extrarregional. Já na América do Sul e Central, apenas uma 

pequena parcela de insumos tem origem intrarregional e mesmo esta parcela se reduziu 

entre 2008 e 2016.  

 

Em conclusão, “at the same time that that the concept of GVC was mainstreamed in 

economic analysis and in policy for a (…), globalization has slowed down and (…) we can 

indeed confirm that GVC are becoming shorter both in terms of the number of production 

stages and the geographic distance travelled by inputs (…). Data suggest that value chains 

are becoming shorter rather than just shifting from being international to domestic. This 

indicates that, in addition to protectionism, there are other structural changes that could be 

related to technological advances (the digital transformation) or some shift in consumer 

tastes (ageing of the population, environmental challenges) or business models 

(servitization of manufacturing, mass customization)”.  

Em grande medida, a trajetória de retração das cadeias de valor entre 2011 e 2016 não 

produziu nenhuma ruptura no modelo de fragmentação internacional da produção, nem 

implicou a “nacionalização” das cadeias. Ela resulta de uma combinação de fatores 

econômicos e tecnológicos, as políticas nacionais tendo contribuído para a tendência através 

de medidas protecionistas, que se acentuariam a partir de 2016. 

-  O recuo das cadeias de valor II (2017 – 2021) 

A partir de 2017, inicia-se forte inflexão no cenário político em que evoluem as cadeias 

internacionais de valor. Primeiro, de forma indireta, através da imposição de tarifas 

proibitivas no comércio bilateral EUA - China, inviabilizando (ou, no mínimo, onerando) 
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determinadas cadeias em que China e EUA estão envolvidos simultaneamente. Um dos 

resultados da guerra tarifária entre os dois países foi o desvio de comércio em favor do 

Vietnã (principalmente) e da Coreia do Sul, que aumentaram significativamente suas 

exportações de manufaturados para os EUA à custa da China.  

Em um segundo momento, são as cadeias internacionais de valor que se tornam alvo de 

políticas nacionais restritivas em comércio e investimentos. As cadeias de valor começam a 

ser percebidas como fonte de riscos e de vulnerabilidade para a consecução de objetivos 

nacionais e como um arranjo produtivo que favorece principalmente as empresas e o Estado 

chinês. 

A partir de 2018/2019, na medida em que as relações entre EUA e China evoluíam para uma 

disputa pela liderança tecnológica e para a competição geopolítica, diversas medidas foram 

adotadas por Washington visando a limitar investimentos chineses nos EUA e a “desfazer” 

(decouple) as conexões entre empresas chinesas e norte-americanas em setores considerados 

estratégicos. O episódio mais conhecido foi a decisão de excluir a empresa chinesa de 

telecomunicações Huawei do mercado dos EUA, ademais impedindo empresas norte-

americanas de vender componentes e software para a companhia chinesa.  

Mas há várias outras iniciativas que vão na mesma direção e que podem vir a produzir 

efeitos relevantes sobre a localização de investimentos internacionais e sobre o 

funcionamento das cadeias de valor, principalmente se se considerar que as tarifas extras 

impostas às importações oriundas da China foram até agora mantidas sob Biden11.   

Em 2020, à irrupção da pandemia diversos países responderam com medidas comerciais 

transitórias, voltadas para limitar exportações ou facilitar importações de produtos médico-

hospitalares, de vacinas e também de produtos agroalimentares. Efeito mais duradouro 

parece ter sido o questionamento, entre governos e empresas, do próprio modelo de 

negócios representado pelas cadeias internacionais de valor. 

__________________________________________________________________________ 
 
11 Embora os EUA tenham sido o país que foram mais longe na produção de regulações restritivas 
motivadas por preocupações de segurança (política e econômica), diversos outros países, inclusive a 
China e países europeus, além do Canadá, Japão e Coreia, introduziram ou reforçaram seus 
mecanismos de controle na entrada (screening) de investimentos externos, sobretudo em setores 
vistos como sensíveis. Essas medidas têm como alvo operações de aquisição de empresas 
domésticas ou de implantação de unidades e afetam investimentos, mas também o comércio 
internacional de serviços. 
 



 

11 
As cadeias de valor em questão: implicações para o Brasil 

    www.cindesbrasil.org 

De fato, o “risco” associado às cadeias de valor se explicitara durante a pandemia. Alguns 

equipamentos e insumos essenciais para o enfrentamento da doença tinham sua produção e 

exportação concentradas em um ou em pouquíssimos países, criando uma situação de 

dependência em relação a estes.  

Entre as respostas a tais preocupações, destacam-se as voltadas para aumentar a capacidade 

de produção doméstica de produtos médico-hospitalares e de suas cadeias de valor, em geral 

em detrimento da “dependência das importações”, sobretudo quando estas têm origem em 

um único país. Embora essas preocupações ainda não se tenham traduzido em medidas 

concretas, as recomendações de política que delas decorrem vão na mesma direção daquelas 

motivadas por preocupações relacionadas à segurança e resiliência econômica dos países 

diante dos riscos representados pelas cadeias internacionais de valor. 

Nos EUA, um ataque adicional, mas não menos relevante, à lógica das cadeias 

internacionais de valor, veio através da Ordem Executiva 14107, de 24 de fevereiro de 2021 

– America’s Supply Chains – emitida pelo Presidente Biden. A Ordem Executiva prevê a 

realização de “uma avaliação abrangente de cadeias de valor críticas do país para identificar 

riscos, atacar vulnerabilidades e desenvolver uma estratégia para promover resiliência”12.   

O relatório produzido a partir da OE 14107 aponta os resultados, para a produção doméstica, 

da visão que orientou os setores público e privado no país, priorizando a eficiência e os 

baixos custos em relação à segurança, à sustentabilidade e à resiliência. O principal deles é a 

vulnerabilidade das cadeias domésticas de produção a riscos de toda sorte – geopolíticos, 

econômicos, sanitários etc. De acordo com o relatório, os drivers da vulnerabilidade das 

cadeias de valor do país são sua insuficiente capacidade manufatureira, os incentivos 

desalinhados e o curto-prazismo nos mercados privados, as políticas industriais de outros 

países, aliados, parceiros e competidores, e a concentração geográfica de cadeias de valor 

críticas em poucos países13. 

__________________________________________________________________________ 
 
12 O termo resiliência tornou-se peça-chave na discussão sobre cadeias de valor, em nível 
governamental ou empresarial. Segundo o Relatório de avaliação “encomendado” pela OE 14107, “a 
resilient supply chain is one that recovers quickly from an unexpected event”. 
13 “The global economy depends on Taiwanese firms for 92 percent of leading-edge semiconductor 
production. China has over 75 percent of global cell fabrication capacity for advanced batteries, as 
noted in the Department of Energy’s report. While the Department of Health and Human Services’ 
data suggests India and China compete for market share of many U.S. medicines, industry analysis 
suggests India imports nearly 70 percent of its APIs from China”.  
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A reconstrução de cadeias resilientes, nessa ótica, deve ocorrer principalmente em âmbito 

nacional, embora a diversificação de fornecedores internacionais e a redução dos riscos de 

concentração geográfica daqueles também sejam objetivos desejáveis.  

Considerando as perspectivas de reativação econômica no pós-pandemia, o relatório propõe 

o estabelecimento, na administração, de uma força tarefa para lidar com possíveis rupturas 

ou problemas nas cadeias de valor, bem como para monitorar as vulnerabilidades destas no 

curto prazo14. 

A preocupação com os riscos decorrentes da estruturação da produção de bens em cadeias 

internacionais de valor se manifesta também em outros países, como a Austrália. Em 2021, 

foi criado o Escritório de Resiliência de Cadeias de Valor, para monitorar as 

vulnerabilidades e coordenar as respostas do governo para garantir acesso aos bens 

essenciais. Além disso, a Productivity Commission (2021) elaborou relatório de avaliação 

dos riscos e vulnerabilidades das cadeias das quais a Austrália participa, a montante ou a 

jusante15.  

O relatório considera baixos os riscos associados às características das cadeias de 

exportação e importação do país e avalia que cabe às empresas gerenciar tais riscos, 

reservando-se a atuação do Estado para casos em que interrupções ou crises em certas 

cadeias de valor coloquem em risco, por exemplo, a segurança nacional ou a provisão de 

bens essenciais.  

No entanto, as preocupações com os riscos derivados do funcionamento das cadeias 

internacionais de valor não se limitam, nessa fase, aos governos nacionais. A preocupação 

com as implicações do modelo de cadeias internacionais de valor se intensifica depois do 

episódio de bloqueio do Canal do Suez por um porta-contêineres encalhado, durante seis 

__________________________________________________________________________ 
 
14 A OE identifica quatro cadeias de valor “críticas”: manufatura de semicondutores e 
“empacotamento” avançado, baterias de alta capacidade, materiais e minerais críticos e farmacêutica 
e ingredientes farmacêuticos ativos.   
15 A metodologia elaborada pela Productivity Commission busca identificar bens e serviços 
vulneráveis a perturbações ou rupturas em suas cadeias de valor, entre estes aqueles que são críticos 
(os que não podem ser substituídos facilmente ou cujo processo produtivo não pode ser ajustado em 
prazo curto) e, ademais, essenciais à economia e à sociedade como um todo. Concentração 
geográfica das exportações ou importações, bem como do comércio mundial do bem, peso do maior 
mercado de origem das importações ou de destino das exportações no total do comércio australiano, 
relevância das importações de bens vulneráveis nas exportações do país foram alguns dos “filtros” 
utilizados para avaliar vulnerabilidades das cadeias de valor.  
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dias, em março de 2021, o que provocou “congestionamento” de quase 400 embarcações e 

impactou a operação de diversas cadeias de valor.  

Além disso, interrupções nos fluxos de produtos de diversas cadeias internacionais de valor 

em vários setores estão sendo observadas em 2021, na medida em que as economias se 

recuperam dos efeitos da pandemia, gerando dúvidas sobre o ritmo dessa recuperação ao 

longo desse ano e de 2022. Nos episódios mais recentes, a organização da produção em 

cadeias de valor compostas de elos crescentemente especializados “has led to unexpectedly 

close correlations between supply shocks in different industries, as with fertilizer and food 

or semiconductors and cars”. Em consequência, as vulnerabilidades das diferentes cadeias 

tornam-se “mutually reinforcing and self-amplifying”16.     

 

4.  O futuro das cadeias de valor 

Antes mesmo destes episódios mais recentes, segundo Mc Kinsey (2021), os riscos gerados 

pela estruturação da produção em cadeias de valor vinham se tornando mais explícitos para 

as empresas participantes das cadeias: “these operating model choices sometimes led to 

unintended consequences if they were not calibrated to risk exposure. Intricate production 

networks were designed for efficiency, cost, and proximity to markets but not necessarily for 

transparency or resilience. Now they are operating in a world where disruptions are 

regular occurrences. Averaging across industries, companies can now expect supply chain 

disruptions lasting a month or longer to occur every 3.7 years, and the most severe events 

take a major financial toll”. 

Ainda de acordo com Mc Kinsey (2021), “the COVID pandemic has delivered the biggest 

and broadest value chain shock in recent memory. But it is only the latest in a series of 

disruptions. In 2011, a major earthquake and tsunami in Japan shut down factories that 

produce electronic components for cars, halting assembly lines worldwide. The disaster 

also knocked out the world’s top producer of advanced silicon wafers, on which 

semiconductor companies rely. Just a few months later, flooding swamped factories in 

Thailand that produced roughly a quarter of the world’s hard drives, leaving the makers of 

personal computers scrambling. In 2017, Hurricane Harvey, a Category 4 storm, smashed 

__________________________________________________________________________ 
 
16 Coyle (2021). 
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into Texas and Louisiana. It disrupted some of the largest US oil refineries and 

petrochemical plants, creating shortages of key plastics and resins for a range of 

industries”. 

Em seu processo de retração iniciado no início dos anos 10, as cadeias internacionais de 

valor se tornaram mais curtas – com menor número de “estágios produtivos” em países 

diferentes – e menos globais, mas mais regionais na maior parte do mundo. Também 

reduziram sua participação nos fluxos de comércio mundial, embora ainda respondam por 

algo entre 20% e 25% das exportações globais. Como comentado, o protecionismo 

comercial pode ter dado sua contribuição para tais evoluções, mas para elas também terão 

concorrido mudanças tecnológicas que reduziram, ao menos em alguns setores, a 

funcionalidade do modelo de negócios. 

No período mais recente, as cadeias de valor tornaram-se alvo de críticas orientadas por 

preocupações de segurança econômica e, no caso dos EUA, geopolítica, gerando respostas 

de política, sendo as mais enfáticas neste país. Na lógica das políticas nacionais, as opções 

vão do monitoramento dos riscos e intervenções muito localizadas a programas 

multisetoriais de fortalecimento das cadeias domésticas. O primeiro tipo de resposta 

(Austrália) não tem a priori impactos sobre as cadeias internacionais de valor; o segundo 

(EUA) tem como objetivo impactá-las através do fortalecimento de seu componente 

doméstico.  

No cenário que se vem consolidando, a questão principal é: o que vai acontecer com as 

cadeias de valor?  

Resiliência é o mantra de governos e empresas envolvidas em cadeias de valor: não a 

capacidade de evitar choques originados fora do país ou da empresa, mas a de estar 

preparada para os choques que inevitavelmente virão e então recuperar-se rapidamente. 

Até onde a busca de resiliência afetará o modelo das cadeias de valor? Não parece razoável 

supor que grande parte dos investimentos internacionais e das redes de relações comerciais 

consolidadas ao longo dos anos entre empresas de diferentes países – redes e relações que 

conformam as cadeias internacionais de valor – seja “desfeita” por decisões das empresas 

líderes de cadeias.  

Mas parece certo que muitas cadeias buscarão se adaptar para poder responder aos 

inevitáveis choques e riscos que enfrentarão: diversificação de fornecedores e certa 
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flexibilidade em relação à lógica do just in time são evoluções muito prováveis, com 

implicações geográficas potencialmente relevantes, captadas por expressões como reshoring 

e nearshoring. 

Em trabalho recente sobre resiliência das cadeias de valor, Mc Kinsey (2021) estima a 

parcela das exportações globais que poderia mudar de localização (entre países) em função 

de considerações econômicas17 e não econômicas18. Segundo os autores, de 16% a 26% das 

exportações mundiais, equivalentes a algo entre US$ 2,9 e US$ 4,6 trilhões estariam em 

jogo, seja pela reversão da produção ao âmbito doméstico ou nearshoring, seja por novas 

iniciativas de offshoring para novas localizações (da China para o Vietnã, por exemplo)19.  

No mesmo trabalho, os autores registram resultado de um survey, realizado em maio de 

2020, junto a executivos responsáveis por cadeias de fornecimento nas empresas. O 

resultado do survey reflete sem dúvida o momento em que foi realizado – o auge da primeira 

onda da pandemia – mas merece ser citado: “an overwhelming 93 percent reported that they 

plan to take steps to make their supply chains more resilient, including building in 

redundancy across suppliers, nearshoring, reducing the number of unique parts, and 

regionalizing their supply chains”. 

No entanto, pelo menos em alguns setores intensivos em tecnologia e identificados pelos 

governos dos países desenvolvidos como estratégicos, a recomposição das cadeias não terá 

nas percepções privadas de risco e vulnerabilidade seu único – e talvez, nem seu principal – 

driver. 

Nesses casos, as políticas nacionais com impactos sobre o perfil das cadeias podem vir a ser 

um game-changer no cenário de ajustes parciais e graduais que deriva de uma recomposição 

das cadeias sob ótica exclusivamente privada. 

__________________________________________________________________________ 
 
17 Intensidade de uso dos fatores, economias de escala, inserção em “ecossistemas” de 
conhecimento, altos níveis de comércio extra-regional na cadeia etc. 
18 Esforços dos governos para promover a segurança nacional, a competitividade do país a 
autossuficiência.  
19 No mesmo trabalho, a Mc Kinsey cria rankings de exposição das cadeias de valor a diferentes 
tipos de riscos, segundo a distribuição geográfica e os fatores de produção. Os riscos contemplados 
incluem desde disputas comerciais a riscos climáticos (aquecimento e enchentes) e geofísicos. Além 
desses, há um ranking de setores segundo o conjunto de riscos considerados. Os níveis de risco 
variam muito segundo os setores, mas são maiores para equipamentos de comunicação, vestuário, 
produtos de petróleo, equipamento de transporte, mineração e computadores e eletrônicos. No caso 
dos setores mais expostos, os autores consideram que metade das exportações poderia se deslocar 
entre países.  



 

16 
As cadeias de valor em questão: implicações para o Brasil 

    www.cindesbrasil.org 

EUA e China são os países mais propensos a adotar tais políticas e até o momento foram 

principalmente os EUA que avançaram na definição de medidas tendo como alvo as cadeias. 

Na China, os impactos sobre cadeias derivam principalmente do ajuste na estratégia de 

desenvolvimento, mais orientada ao consumo doméstico e às inovações tecnológicas.  

A disputa por hegemonia econômica e geopolítica tem um viés setorial e este viés privilegia 

setores atualmente estruturados em cadeias internacionais de valor baseadas em serviços de 

alta tecnologia e manufatura avançada20: semicondutores e componentes, equipamentos de 

telecomunicações, equipamentos médicos, produtos farmacêuticos, aeroespaciais e 

automotivos.  Se as políticas nacionais avançarem na direção de remodelar cadeias e 

nacionalizá-las, é previsível que seu impacto seja maior nestas cadeias, mais vulneráveis a 

disputas comerciais, segundo o ranking da Mc Kinsey.   

No entanto, há que se reconhecer que, até o momento, no entanto, não há indicações claras 

das tendências que prevalecerão no que diz respeito aos efeitos geográficos da 

reorganização das cadeias de valor (reshoring, novos offshorings e nearshoring, entre 

outros), tanto no processo como um todo e quanto nos diferentes setores. Talvez só se possa 

intuir que essas tendências serão moldadas por características econômicas setoriais e pela 

vulnerabilidade dos diferentes setores (e empresas) a políticas nacionais. 

Em um policy brief recente, Schott (2021) discute a possibilidade de que o México, um país 

geograficamente próximo dos EUA e intensamente vinculado à maior economia do mundo 

por relações de comércio e de investimentos e um acordo abrangente de livre comércio (o 

USMCA que substituiu o NAFTA), se beneficie de movimentos de nearshoring por parte de 

empresas dos EUA.  

Para o autor, tais características fazem do México uma “escolha natural para investimentos 

em ‘nearshoring’, mas até o momento este potencial não se realizou em função da 

competição de outros países – essencialmente países asiáticos – cujas políticas de atração de 

__________________________________________________________________________ 
 
20 No entanto, como observa Sheppherd (2021), com base em trabalho da OCDE, o reshoring não 
necessariamente reduz a volatilidade em geral associada ao offshoring: “OECD (2020) uses their 
own global trade model to look at the impacts of shifting to more domestically-focused supply 
chains. They find that, far from decreasing volatility, this, in fact, increases it. The result should not 
be surprising given that most economic shocks are not perfectly correlated across countries, so 
diversifying suppliers allows countries to effectively diversify risk. Having a purely domestic supply 
chain means that, if a shock hits the local economy, it has no shock absorber, and this results in 
increased volatility” 
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investimentos e ambiente de negócios são mais favoráveis do que no México21. Além disso, 

características do USMCA introduzidas para aumentar o conteúdo nacional (dos EUA) na 

produção regional também dificultariam a atração dos investimentos que seguem a lógica de 

cadeias de valor22.   

Talvez ainda seja cedo para tirar conclusões taxativas sobre as possibilidades de o México 

atrair investimentos de nearshoring. A economia do país – sua região Norte, basicamente – 

articula-se intensamente em diversos setores industriais com um dos grandes hubs de 

cadeias internacionais de valor – os EUA – e, pelo menos em princípio, preenche alguns 

requisitos para receber investimentos de nearshoring.  

O próprio significado de nearshoring está sujeito a interpretações variadas. Não é apenas no 

sentido geográfico que se pode entender o conceito. Elos da cadeia de produção localizadas 

em países vizinhos ou mesmo dentro próprio território nacional também estão sujeitos a 

intempéries, terremotos, atentados, greves prolongadas ou outros imprevistos. Do ponto de 

vista das preocupações com estratégia geopolítica, “near” pode ser entendido como 

proximidade ideológica, aliança política, estabilidade política e econômica, etc.  

 

5. O Brasil e a América do Sul frente à reconfiguração 
das cadeias de valor: algo a esperar? 

No caso do Brasil e da América do Sul, no entanto, os antecedentes não dão razões para 

otimismo em relação a esta questão.  Brasil e América do Sul participam de cadeias de 

valor, com posições principalmente a montante, como fornecedores de matérias primas que 

serão processadas em outras economias. Desde o início do século, as cadeias que se 

fortaleceram na região são as que a conectam, como exportadora de commodities 

__________________________________________________________________________ 
 
21 “For companies diversifying some of their production or sourcing from the Chinese market, 
southeast Asia provides a nearby and largely welcoming investment alternative. Malaysia, Vietnam, 
and Thailand score higher overall than Mexico on the Global Innovation indicators; so, too, do 
Taiwan and Malaysia on the Economic Freedom of the World Index. Mexico's rating on business 
regulations and infrastructure raise yellow flags for prospective investors, as do its weak scores on 
legal protections, which align with its dismal TI grade on corruption”. 
22 “The USMCA changed the vision of deepening intraregional production networks. For political 
reasons, it was designed to differ markedly with its predecessor; the major change involved rules 
governing production of autos, trucks, and parts, and complemented the Trump administration's 
efforts to reshore supply chains to US-based facilities (including some production from Mexico)”. 
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agropecuárias e minerais, à China e a outros países da Ásia. As exportações de 

manufaturados para o mundo perderam peso, embora haja fluxos relevantes de comércio 

entre os países da região (principalmente entre o Brasil e seus sócios no Mercosul) em 

alguns poucos setores industriais.  

Mas o fato é que, por diversas razões – posicionamento geográfico, especialização 

internacional, deficiências na logística, tarifas de importação elevadas – os países da região 

não participaram do processo de fragmentação internacional da produção que marcou os 

anos 90 e 0023, nem em âmbito extrarregional (ou global), nem mesmo na esfera 

intrarregional. Nesta, os acordos sub-regionais de integração – especialmente o Mercosul – 

viabilizaram algum nível de complementação da produção entre os países, sob coordenação 

de multinacionais de fora da região.  

De acordo com Miroudot e Nordstrom (2019), a América do Sul (e Central) registra parcela 

muito pequena – muito menor do que América do Norte e Europa – de insumos de origem 

regional e esta parcela se reduziu entre 2008 e 2016. As parcelas de valor agregado 

doméstico, extra e intrarregional calculados pelos autores para a região e os anos de 1995 e 

2016 apontam discreto crescimento da já elevada (na comparação internacional) parcela do 

valor agregado doméstico (de 88,7% para 89,1%), pequena queda do valor agregado 

extrarregional (de 9,9% para 9,5%) e estabilidade do valor agregado intrarregional, em nível 

baixíssimo (1,4%). Somados, a participação do valor agregado intra e extrarregionais mal 

ultrapassa os 10% nos dois anos, ela alcançou 22%, em 1995 e 23%, em 2016. 

As mesmas razões que explicam o fato de que a região tenha “perdido” a onda de formação 

de cadeias internacionais de valor ajudam a entender porque as oportunidades geradas pela 

revisão deste modelo não parecem relevantes para a América do Sul: distância geográfica 

agravada por custos de transporte elevados nas exportações e importações24, baixo grau de 

integração logística entre os países da região, tarifas elevadas para bens de capital e 

intermediários na maior economia da região, acordos comerciais sub-regionais que não 

__________________________________________________________________________ 
 
23 Blyde, J.S., Ed. (2014).  
24 Moreira et al (2008).  



 

19 
As cadeias de valor em questão: implicações para o Brasil 

    www.cindesbrasil.org 

atacam questões críticas para a formação de cadeias intrarregionais, como as barreiras não 

tarifárias, regras de origem díspares e regulações restritivas ao comércio25. 

Esse conjunto de fatores afeta negativamente a participação tanto em cadeias de valor que 

articulem, a montante e a jusante (ou seja, pelo lado das importações e das exportações), 

países da região com aqueles de outras regiões, quanto em cadeias assentadas em fluxos de 

comércio e investimentos intrarregionais. 

No que se refere especificamente à integração em cadeias extrarregionais, o quadro piora 

quando se considera que o encurtamento (geográfico, inclusive) das cadeias de valor é uma 

tendência do processo em curso e antecede a entrada em cena de fatores não econômicos. 

Além disso, as cadeias que mais provavelmente serão impactadas pelas mudanças em curso 

estão concentradas em setores de manufatura avançada e de alta tecnologia. Na região, 

apenas no Brasil alguns destes setores têm alguma expressão na produção e, em menor grau, 

na exportação. Mas há claramente tendência de redução do peso destes setores na produção 

e na exportação do país e algumas empresas destes setores desinvestiram no país nos 

últimos anos. 

Quanto às cadeias intrarregionais, é difícil identificar como a reorganização geográfica das 

cadeias de valor poderia favorecer o desenvolvimento deste tipo de redes, considerando a 

persistência de obstáculos que bloquearam essa possibilidade em um cenário econômico e 

político mais favorável, no auge do chamado “regionalismo aberto” na América do Sul. 

Imaginar o desenvolvimento “endógeno” de novas cadeias de valor na região parece pouco 

realista, pelo menos enquanto persistir o cenário atual na América do Sul. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
25 Cadestin, C. et al (2016). A esses fatores se acrescenta o aumento da instabilidade política e 
institucional nos maiores países da região, nos últimos anos. 
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