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Resumo e Palavras-Chave 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como as Cadeias Globais de 

Valor alteraram os padrões de comércio mundial desde o inicio da década de 90 até 

os dias atuais. Nesse sentido, dois períodos se destacam. O primeiro é datado a 

partir dos anos 90, no qual as CGVs surgiram pela fragmentação de parte da 

produção industrial, encabeçada por uma empresa líder. Esse complexo processo 

beneficiou os países do sudeste asiático e do leste da Europa, por possuírem mão 

de obra barata e custos de investimento relativamente mais baixos. Num segundo 

momento, o papel da China foi essencial para alterar o entendimento das Cadeias 

Globais à nível mundial. Até meados dos anos 2000, a China participava das 

Cadeias Globais de Valor com papel secundário de produtor e exportador de 

commodities. Ao longo do tempo, o país começou a investir maciçamente em 

tecnologia e inovação, construindo empresas chinesas de alta intensidade 

tecnológica, capazes de produzir os próprios componentes em escala doméstica. 

Assim, a China começa a produzir não apenas para seu mercado doméstico, mas 

também exportando para o mundo todo. Deste processo tiramos duas principais 

consequências: a primeira é a mudança da posição relativa da China nas cadeias de 

valor – onde ela deixou de ser uma montadora para ser líder em diversos setores. Já 

a segunda mudança é que esse é um processo de substituição de importações. A 

China substituiu importação por produção doméstica dentro de seu contexto 

geopolítico, o que traduziu em uma desaceleração no comercio mundial. 

 

Palavras-Chave: Cadeias globais de valor; China; Comércio Internacional. 
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1. Introdução 
 

As cadeias globais de valor tornaram-se uma característica dominante da 

economia mundial, envolvendo países em todos os níveis de desenvolvimento, dos 

mais pobres aos mais avançados. A produção de bens e serviços foi facilitada ao 

passo que os materiais necessários para produção estão disponíveis a um custo 

benefício mais atraente, mais competitivo. Essa crescente fragmentação da 

produção, que vai além das fronteiras, tem implicações importantes para os padrões 

e políticas de comércio e investimento e oferece novas perspectivas de crescimento, 

desenvolvimento e empregabilidade. Nesse novo cenário de redes globais de 

produção, os formuladores de políticas podem conciliar a regulamentação 



tradicional do comércio e a realidade dos negócios. Atualmente, a OCDE e a OMC 

estão realizando um amplo trabalho estatístico e analítico que visa esclarecer a 

escala, a natureza e as consequências do compartilhamento internacional da 

produção. A UNCTAD também empreendeu novos trabalhos significativos, 

particularmente nos aspectos de desenvolvimento e na ligação com o investimento. 

(UNCTAD, 2013, p.8). 

A crescente fragmentação da produção através e além das fronteiras tem 

importantes implicações políticas, sociais e econômicas. Nesse sentido, destaca-se 

também a necessidade de regimes de comércio e investimento abertos e 

transparentes para os países que desejam desfrutar dos ganhos da participação na 

cadeia global de valor, já que tarifas e outras medidas não tarifárias restritivas 

afetam fornecedores estrangeiros, investidores internacionais e produtores 

domésticos. É importante também destacar a necessidade dos países de investir em 

habilidades, capacidade produtiva e infraestrutura, bem como a necessidade de 

enfrentar os desafios específicos de países em desenvolvimento - que muitas vezes 

já participam de redes de produção globais, mas desejam aumentar a adição e 

retenção de valor doméstico (UNCTAD, 2013, p.8). A China, por exemplo, teve 

uma ampla compreensão destas questões, e através de diversas estratégias, elevou 

seu patamar no comércio internacional.  

 

 
  2. Capítulo I - A Evolução das Cadeias Globais de Valor 

 

 

O padrão de comércio internacional transformou-se significativamente nos 

últimos 25 anos até os dias atuais. Atualmente, as empresas distribuem suas 

operações pelo mundo – desde a pesquisa e desenvolvimento dos produtos, análise 

de viabilidade econômica, passando pela fabricação das peças, sua montagem e 

comercialização. Isso tem contribuído para a formação de cadeias internacionais de 

produção, que têm alterado o processo produtivo, as relações socioeconômicas 

entre os países, a dinâmica do mercado de trabalho e os modelos comerciais no 

mundo. 



O fenômeno das cadeias globais de valor é uma das manifestações da 

globalização em si. Este efeito é produto da redução dos custos de transporte e da 

revolução da tecnologia da informação, além do aumento da intensidade do livre 

trânsito de capital entre os países, cujos avanços deram as empresas a capacidade 

de coordenar suas necessidades de produção em tempo real, independentemente da 

localização geográfica do produtor. As cadeias globais de valor se intensificam 

progressivamente no mundo econômico moderno, o que torna os países mais 

interdependentes. Entender melhor todas as suas implicações, inclusive em 

particular para a política comercial, é uma tarefa crítica para os “policymakers”. 

O surgimento das Cadeias Globais de Valor promoveu um evidente aumento 

dos fluxos comerciais de insumos intermediários, que agora representam mais da 

metade dos bens importados pelas economias da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e cerca de três quartos das importações de 

grandes economias em desenvolvimento, como China e Brasil. Os serviços estão 

desempenhando um papel fundamental na operação das CGVs e redes 

internacionais de produção, especialmente logística, comunicações e outros 

serviços comerciais.  (Ali e Dadush, 2011). 

Com surgimento das CGVs e da crescente globalização, os países passaram 

a brigar por espaço no comércio internacional e a pensar em formas de se integrar 

no mercado global, de modo a maximizar seus lucros. Pensando assim, diversas 

técnicas foram empregadas pelos países, tais como: 

 Manipulação cambial – Depreciar o câmbio de modo a deixar os 

produtos internos mais baratos - Estratégia de Estado 

 Subsídios – O Governo deixa de cobrar impostos das empresas, 

permitindo assim a redução de custos e aumento competitividade. – 

Estratégia de Estado. 

 Engenharia Reversa e Roubo de Propriedade Intelectual – Copiar 

produtos de alto valor agregado. 

 Barreiras alfandegárias e sanitárias – Estratégia comercial e politica 

dos Estados para proteger suas economias. 



A corrida por espaço no comércio internacional vai ditar quais serão os 

países protagonistas, secundários ou até terciários nas Cadeias Globais de Valor. 

Nesse cenário, surgem também alianças e blocos econômicos entre os Estados, 

permitindo manobras e resultados que estes, sozinhos, não conseguiriam alcançar. 

Em um mundo onde a produção industrial encontra-se fragmentada e 

dispersa geograficamente, as discussões em torno das Cadeias Globais de Valor 

incluem temas variados, como por exemplo: as motivações e operações das 

empresas; a aplicação de políticas industriais; a conscientização sobre a importância 

dos serviços e da logística no funcionamento das CGVs; o estreito laço entre 

comércio e investimentos com o surgimento de um arcabouço financeiro mundial 

mais robusto e, por fim, a influência dos acordos político-econômicos regionais e 

em blocos e das regras preferenciais de origem sobre os modelos de comércio 

articulados no âmbito das Cadeias Globais de Valor. Também é importante ressaltar 

que a participação nessas cadeias pode trazer desdobramentos positivos e negativos 

para o desenvolvimento econômico, afetando os países que fazem parte das Cadeias 

Globais de Valor e aqueles que estão fora delas. Em um contexto de 

interdependência, a importância das CGVs continuará crescente, razão pela qual os 

legisladores devem compreender suas implicações, especialmente no que se refere 

à gestão de políticas públicas. Portanto, é necessário reavaliar e atualizar os estudos 

sobre o tema e as políticas nessa seara, de modo que reflitam a nova estrutura do 

comércio internacional e a operação das Cadeias Globais de Valor. (M. Stephenson, 

2015, p.3). 

As atividades de terceirização e a fragmentação geográfica possibilitaram a 

criação das CGVs em todo o mundo. Houve, por parte das empresas, uma mudança 

comportamental de natureza microeconômica, resultando na operação das Cadeias 

de Valor. Todo esse processo alterou a natureza da concorrência empresarial. Em 

um mundo globalizado, as empresas buscam se inserir neste cenário de Cadeias 

Globais de Valor por dois principais motivos: a redução de custos de transação e a 

diminuição dos riscos. Entretanto, as empresas enfrentam algumas barreiras ao 

tentarem participar das redes das CGVs, dependendo do porte da firma. As 

pequenas e médias empresas, por exemplo, enfrentam obstáculos como: I) 

dificuldades para acessar o financiamento comercial; II) identificação de sócios 

para operações dentro das CGVs; e III) sistema de pagamentos. Ainda assim, as 



pequenas e médias empresas, muitas vezes, figuram entre as principais participantes 

das CGVs. (M. Stephenson, 2015, p.4). 

Os custos de transporte e das operações fronteiriças são essenciais. A 

distância entre os produtores e os mercados também é crucial. No modelo de CGV, 

só haverá funcionamento eficiente se o entorno de comércio e negócios estiver 

alinhado. (M. Stephenson, 2015, p.5). 

É importante mencionar que mais de dois terços do comércio mundial 

ocorre por meio de Cadeias Globais de Valor, nas quais a produção atravessa pelo 

menos uma fronteira antes da montagem final – geralmente várias fronteiras. A 

notável expansão no comércio, relacionada às Cadeias Globais de Valor, se traduziu 

em um crescimento econômico significativo em diversos países ao redor do mundo 

nas últimas duas décadas, devido às notáveis reduções nos custos de transporte e 

comunicação. Entretanto, ao passo que as CGVs impulsionaram impactos positivos, 

este processo promoveu desequilíbrio nos efeitos distributivos. Dessa forma, os 

benefícios do comércio para cada país nem sempre são acumulados por todos, o 

que, pelo menos em parte, tem sido um motor da reação contra a globalização e o 

aumento do protecionismo, gerando ameaças aos acordos comerciais globais e 

regionais. Além disso, novos desenvolvimentos tecnológicos, como robótica, Big 

Data e Internet das Coisas, estão começando a remodelar e transformar ainda mais 

as Cadeias Globais de Valor. (WTO, 2019, p2). 

Um dos principais resultados controversos da globalização é seu efeito nos 

mercados de trabalho, tanto nas economias desenvolvidas quanto nas em 

desenvolvimento. Nas economias mais avançadas, o salário médio real cresceu 

lentamente nas últimas duas décadas e o emprego na manufatura diminuiu, 

enquanto a renda de trabalhadores altamente qualificados e proprietários de capital 

aumentou. Apesar de estes resultados nem sempre estarem relacionados à 

globalização em si, mas sim à algumas políticas domésticas de impostos e 

transferências dos países em questão, um fator central nessas consequências tem 

sido a participação ativa dos grandes países em desenvolvimento, especialmente a 

China e as economias da Europa Oriental, abrindo e ingressando na economia 

global. (WTO, 2019, p.3). 

De maneira holística, é preciso levar em consideração o fato de que os 

desenvolvimentos de cadeias globais de valor resultam em alta movimentação nas 

economias, à medida que empresas e países se especializam e criam certos tipos de 



empregos, enquanto eliminam outros. Uma razão importante para esse efeito mais 

sutil é que, enquanto algumas indústrias encolheram devido ao aumento da 

concorrência, outras se expandiram graças à economia de escala proporcionada 

pelas ligações da CVGs, contra balanceando os empregos perdidos nas indústrias 

contratantes. A automação, em particular, afetou a distribuição do trabalho. Entre 

1999 e 2007, os anos em que a China estava reduzindo barreiras e ingressando na 

OMC, quase todas as economias avançadas tiveram aumentos nas quotas de 

emprego (de alta e baixa qualificação) e declínio no trabalho com habilidades 

intermediárias, como podemos ver na figura 1, extraída do Relatório Anual Global 

Value Chain Development 2019: 

 

Já em países em desenvolvimento, o surgimento de cadeias globais de valor 

ofereceu novas oportunidades de integração na economia global. Nestes países, essa 

nova realidade impacta fundamentalmente em aspectos como os novos tipos de 

emprego e o destino dos mesmos. Os países em desenvolvimento estão 

profundamente envolvidos nas Cadeias Globais de Valor. Houve um aumento do 

bem-estar geral nos países em desenvolvimento, à medida que alguns trabalhadores 

saíram da agricultura ou do setor informal em direção a melhores salários e 

empregos de maior valor agregado, inclusive por muitas mulheres que 

anteriormente tinham dificuldade em acessar esses tipos de trabalho remunerado. 

Nesse sentido, há uma correlação positiva entre crescimento do produto e 



crescimento do emprego nos setores das CGVs. A extensão em que as Cadeias 

Globais de Valor interagem com o trabalho doméstico depende, portanto, dos 

vínculos das empresas exportadoras com as empresas domésticas que fornecem 

insumos. No Vietnã, por exemplo, a maior parte da criação de empregos resulta de 

vínculos das empresas de exportação que fornecem insumos aos exportadores 

diretos. Nesse sentido, muitos trabalhos neste país estão ligados à exportação, direta 

ou indiretamente, como podemos ver na figura abaixo, retirada do mesmo Relatório 

Anual Global Value Chain Development 2019: 

 

 

 

Entretanto, a relação entre a integração das cadeias globais de valor e o nível 

de empregabilidade nem sempre é positiva em todos os contextos. A expansão da 

Cadeias Globais de Valor nos países em desenvolvimento está associada à maior 

demanda relativa de trabalhadores qualificados. A automação pode estar 

ameaçando os empregos nos países em desenvolvimento a longo prazo, onde as 

tarefas rotineiras ficam cada vez mais suscetíveis à automação. (WTO, 2019, p.4). 

Com o advento da tecnologia, algumas funções de trabalho tornam-se obsoletas, o 

que no curto prazo promove desemprego de mão de obra desqualificada. Nos países 

em desenvolvimento, ao passo que se inauguram novas tecnologias, há este efeito 

de obsolescência à curto prazo. 



Os avanços tecnológicos que se difundem amplamente através das Cadeias 

Globais de Valor estão afetando o modo como as Cadeias Globais de Valor apoiam 

empregos nos países em desenvolvimento. As evidências sugerem que mudanças 

na eficiência das Cadeias Globais de Valor têm impactos negativos no emprego, 

principalmente no que diz respeito à participação dos países na produção global de 

produtos, que é desigual. A inovação tecnológica também reduziu a demanda por 

trabalhadores pouco qualificados em comparação com trabalhadores altamente 

qualificados. No entanto, os efeitos adversos das mudanças nas tecnologias de 

produção e nas eficiências no emprego foram compensados pelo aumento da 

demanda do consumidor, como em grandes economias emergentes, por exemplo na 

China e na índia, onde houve elevado gasto com consumo doméstico. Isto acaba 

por gerar nova demanda de mão-de-obra para a economia global. Essas 

consequências distributivas do comércio são fonte de preocupação para os 

formuladores de políticas. Os “policymakers” também desempenham um papel 

importante na mediação da relação entre Cadeias Globais de Valor e emprego nos 

países em desenvolvimento. Isso inclui políticas que apoiam (I) a participação de 

países em desenvolvimento nas CGVs, (II) a promoção de repercussões positivas 

da participação nas Cadeias Globais de Valor; (III) a atualização para tarefas de 

maior valor agregado nas CGVs; e (IV) a mediação de efeitos negativos das Cadeias 

Globais de Valor. (WTO, 2019, p.5). 

 

3. Capítulo II: As Cadeias Globais de Valor na prática 
 

 

Em um contexto de Cadeias Globais de Valor, a avaliação do custo-

benefício para as empresas e seus países é característica intrínseca deste processo, 

já que os locais mais procurados são aqueles que possuem as habilidades e os 

materiais necessários a um custo e qualidade competitivos. Nas duas últimas 

décadas, percebeu-se mudanças nos negócios e no ambiente regulatório, 

surgimento de novas tecnologias, modificação nas estratégias e pensamentos 

corporativos e a liberalização sistemática do comércio e do investimento. Isto 

possibilitou a fragmentação internacional da produção. (UNCTAD, 2013, p.8). 

Com o surgimento das CGVs, a interdependência entre os países torna-se 

cada vez mais forte. As nações dependem cada vez mais de insumos estrangeiros 



para suas próprias exportações, que serão posteriormente processadas em seus 

países parceiros. Para ilustrar tal fato, a figura abaixo mostra um índice de 

participação das Cadeias Globais de Valor que captura essas duas dimensões. Entre 

30% e 60% das exportações dos países do G20 consistem em insumos 

intermediários negociados dentro das CVGs. Comparando 2009 com 1995, a 

participação da Cadeias Globais de Valor aumentou em quase todas as economias 

do G20, principalmente na China, Índia, Japão e Coréia. (UNCTAD, 2013, p.8). 

 

 

 

A Figura 2 nos mostra uma correlação positiva entre investimentos 

estrangeiros diretos (um dos itens da balança de pagamento de qualquer país) e sua 

participação relativa na cadeia global de investimentos. A presença de empresas 

estrangeiras parceiras é claramente um fator importante que influencia tanto o 

conteúdo importado nas exportações quanto a participação em redes internacionais 

de produção. 



 

 

Já na figura 3, podemos ver que os custos médios comerciais bilaterais entre 

1995 e 2009 foram significativamente reduzidos nas economias do G20, pelas 

intensas atividades das Cadeias Globais de Valor. 

 

 

 

 

 

3.1 - As montagens globais 
 

Segundo Parag Khana, especialista indiano americano em relações 

internacionais, a “conectividade”, e não soberania, se tornou o princípio 

organizador da espécie humana no mundo moderno. (Khana, 2009). 



Em seu Twitter, Khana posta exemplos de alguns mapas que demonstram a 

conectividade das cadeias de produção, mostrando como os fluxos de comércio e 

as cadeias de valor estão estruturadas e fragmentadas em escala global. Na figura 

abaixo, vemos exemplos da produção dos Iphones da Apple, das calças jeans da 

Levi’s, carros da Toyota, computadores e farmacêuticos. 

 

           Fonte: Khana, 2019 

 

Como podemos ver pelo mapa, há uma concentração de manufatura em 

alguns pólos do mundo, como a China e o Sudeste Asiático. Já como centros de 

consumo final, os destaques são, em geral, a Europa e os Estados Unidos. (Caleiro, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, muito vai depender de cada produto em questão. Um pote de 

Nutella, por exemplo, conta com mais de 20 países para concluir sua produção, 

como podemos ver na figura abaixo: 

 



 

            Fonte: João Pedro Caleiro/Exame/JE 

 

Além disso, é importante mencionar que no processo de fragmentação 

mundial da produção, um montante pequeno fica para o produtor inicial, e a maior 

parte do valor é criada na produção final.  

De acordo com um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial com 

a consultoria Accenture, em Bangladesh, por exemplo, os trabalhadores ganham 

apenas 0,6% do total de um produto que custaria 29 euros. Além disso, na força de 

trabalho do setor – formado majoritariamente por mulheres- ganha-se apenas 14% 

do que seria considerado um salário de subsistência. Este pagamento feito ao 

trabalhador é, ainda, apenas uma fração do salário mínimo estabelecido por lei. 

Além da quantia vergonhosa, as condições de trabalho são extremamente 

insalubres, como foi exemplo no episódio do desabamento do edifício Rana Plaza, 

em abril de 2013, com 8 andares repletos de oficinas têxteis, matou mais de 1.100 

pessoas. Por conta de tais episódios, as grandes marcas ocidentais do setor se 

uniram para ressarcir as vítimas e criar instrumentos de inspeção às empresas que 

desrespeitarem regras mínimas de respeito. Os novos locais de trabalho, de acordo 



com esse modelo, devem ser – pelo menos em teoria – mais seguros, organizados e 

mais fáceis de serem monitorados. (Consultancy.UK, 2015). 

 

De uma certa forma, o desenvolvimento da industrial têxtil reduziu a 

pobreza e gerou novos empregos em Bangladesh e na China, por exemplo, onde o 

uso de mão de obra barata foi de fundamental importância. Entretanto, o modelo 

dos “sweatshops”, no qual as condições de trabalho são degradantes, vai 

diretamente contra os valores básicos dos direitos humanos. Isso nos mostra que as 

empresas, por muitas vezes, têm dificuldades em conciliar um mundo globalizado, 

onde a competitividade é acirrada e a busca por preços baixos é a regra comum, 

com segurança e subsistência para os trabalhadores. O fenômeno da globalização 

não tem respostas finais para esse dilema. (Caleiro, 2015). 

 

3.1.2 Iphone 
 

O iPhone é um dos maiores símbolos do consumismo mundial, 

principalmente do consumismo estadunidense. Entretanto, em um mundo de CGVs, 

a produção do iPhone não se restringe ao território americano. A verdade é que, ao 

comprar um iPhone, também estamos comprando peças provenientes de outras 

marcas, ironicamente provenientes das gigantes Samsung, LG ou Sharp, que 

definitivamente são tudo, menos americanas, porém que ajudam a Apple a cortar 

custos, por exemplo. Essa é a economia de um Smartphone, neste caso um iPhone, 

baseado no princípio de "frenemies", inimigo que, ao mesmo tempo, são amigos. 

(Gilbert, 2017) 

 

Nesse contexto, é importante entender uma diferença primordial entre dois 

conceitos que, apesar de semelhantes, são distintos: a montagem e a fabricação. 

A fabricação é o processo de produção dos componentes que entram no 

iPhone. Enquanto a Apple projeta e vende o iPhone, ela não fabrica seus 

componentes. Diferentemente disso, a Apple usa fabricantes de todo o mundo para 

entregar peças individuais. Os fabricantes são especializados em itens específicos - 

especialistas em câmeras fabricam o conjunto de lentes e câmeras, especialistas em 

telas constroem a tela, e assim por diante. A montagem, por outro lado, é o processo 



de pegar todos os componentes individuais construídos por fabricantes 

especializados e combiná-los em um iPhone pronto e final.  (Costello, 2020). 

 

Alguns dos componentes do Iphone estão listados na tabela abaixo:  

 

 

Fone: Lifewire, 2020 

 

Alguns dos fornecedores de peças-chave ou interessantes para o iPhone 5S, 

6 e 6S e onde eles operam incluem: 

 

 Acelerômetro: Bosch Sensortech, com sede na Alemanha, com 

localizações nos EUA, China, Coréia do Sul, Japão e Taiwan 

 Chips de áudio: Cirrus Logic, com sede nos EUA, com localizações 

no Reino Unido, China, Coréia do Sul, Taiwan, Japão e Cingapura 

 Bateria: Samsung, com sede na Coréia do Sul, com localizações em 

80 países 

 Bateria: Sunwoda Electronic, com sede na China 



 Câmera: Qualcomm, com sede nos EUA, com locais na Austrália, 

Brasil, China, Índia, Indonésia, Japão, Coréia do Sul e mais de uma 

dúzia de locais na Europa e América Latina 

 Câmera: Sony, com sede no Japão, com localizações em dezenas de 

países 

 Chips para redes 3G / 4G / LTE: Qualcomm 

 Bússola: AKM Semiconductor, com sede no Japão, com localizações 

nos EUA, França, Inglaterra, China, Coréia do Sul e Taiwan 

 Tela de vidro: Corning, com sede nos EUA, com localizações na 

Austrália, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, França, Alemanha, 

Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, Coréia do Sul, Malásia, 

México, Filipinas, Polônia, Rússia , Cingapura, África do Sul, 

Espanha, Taiwan, Holanda, Turquia, Reino Unido e Emirados Árabes 

Unidos 

 Giroscópio: STMicroelectronics. Sediada na Suíça, com localizações 

em 35 países 

 Memória Flash: Toshiba, com sede no Japão, com localizações em 

mais de 50 países 

 Memória Flash: Samsung 

 Tela LCD: Sharp, com sede no Japão, com localizações em 13 países 

 Tela LCD: LG, com sede na Coréia do Sul, com localizações na 

Polônia e na China 

 Processador da série A: Samsung 

 Processador da série A: TSMC, com sede em Taiwan, com 

localizações na China, Cingapura e EUA. 

 Toque em ID: Xintec. Com sede em Taiwan. 

 Controlador de tela de toque: Broadcom, com sede nos EUA, com 

localizações em Israel, Grécia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, 

França, Índia, China, Taiwan, Cingapura e Coréia do Sul 

 Chip Wi-Fi: Murata, com sede nos EUA, com localizações no Japão, 

México, Brasil, Canadá, China, Taiwan, Coréia do Sul, Tailândia, 



Malásia, Filipinas, Índia, Vietnã, Holanda, Espanha, Reino Unido, 

Alemanha, Hungria , França, Itália e Finlândia. (Costello, 2020). 

 

Os componentes fabricados por essas empresas em todo o mundo são 

enviados a apenas duas empresas para serem montadas em iPods, iPhones e iPads. 

Essas empresas são Foxconn e Pegatron, ambas com sede em Taiwan. (Costello, 

2020). 

A Foxconn é a parceira mais antiga da Apple na construção desses 

dispositivos. Atualmente, monta a maioria dos iPhones da Apple em Shenzen, 

China, embora a Foxconn mantenha fábricas em países de todo o mundo, incluindo 

Tailândia, Malásia, República Tcheca, Coréia do Sul, Cingapura e Filipinas. Já o 

Pegatron é uma adição relativamente recente ao processo de montagem do iPhone. 

Estima-se que tenha construído cerca de 30% dos pedidos do iPhone 6 em suas 

fábricas chinesas. (Costello, 2020). 

Nesse sentido, podemos ver como a montagem e produção do iPhone é 

complexa. Na China, todos os componentes são montados e os dispositivos de 

trabalho finais vêm de lá, mas é um esforço mundial, complexo e diferenciado para 

fabricar todas as peças necessárias para a fabricação de um iPhone. (Costello, 2020) 

 

 

 

Como podemos ver no gráfico abaixo, a Apple continua a capturar a maior 

parte do valor final do Iphone. Embora esses produtos, incluindo a maioria de seus 

componentes, sejam fabricados na China, os principais benefícios vão para a 

economia dos EUA, à medida que a Apple continua com grande parte do design 

dos produtos Apple, do desenvolvimento de software, do gerenciamento de 

produtos, marketing e outras funções de alto salário. (Kraemer, Linden e Dedrick, 

2011). 



 
Fonte: Capturing Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone, 2011. 

 

 

 

 

 

3.1.3 - Airbus 
 

A Airbus, uma empresa aeroespacial e bélica europeia, líder no 

desenvolvimento de programas espaciais e na produção de helicópteros para uso 

civil, também possui uma produção globalizada. O grupo Airbus tem como países 

de origem a Holanda, a França, a Alemanha, Espanha e Reino Unido, e em torno 

de 35.500 fornecedores. A Airbus opera em mais de 170 locais em todo o mundo – 

além das fronteiras europeias. (AIRBUS, 2020). 

Abaixo podemos ver como a produção das peças de seus aviões é distribuída 

globalmente: 



 

Fonte: Twitter – Airbus Careers, 2015. 

 



O A320 tinha como lar Toulouse, na França, que posteriormente foi 

complementada pela capacidade em Hamburgo, na Alemanha, para atender à alta 

demanda de produção das aeronaves mais vendidas da Airbus. Outra linha de 

montagem final foi aberta em 2008 em Tianjin, China - a primeira dessas 

instalações da Airbus fora da Europa, fornecendo um local de produção em um dos 

principais mercados de viagens aéreas do mundo. A proximidade do mercado 

também foi um elemento importante na decisão da Airbus de criar uma linha de 

montagem final da Família A320 nos Estados Unidos. Oficialmente chamada de 

Fábrica da Airbus nos EUA, está localizada em Mobile, na costa do Golfo do 

Alabama. O site dos EUA entregou sua primeira aeronave da família A320 em 

2016. (AIRBUS, 2020). 

 

Todas as linhas de montagem finais são organizadas de maneira semelhante 

por estações, cada uma executando uma tarefa específica nos testes de montagem e 

sistemas da aeronave. As fuselagens do A320 chegam à linha em dois segmentos 

unidos para iniciar a sequência de construção da aeronave. A fuselagem unida e 

concluída é levantada para uma posição em que as duas asas são acopladas e os 

pilões do motor e o trem de pouso são instalados. 

Os jatos da família A320 passam para um compartimento multifuncional 

para testes do sistema, e a aeronave é preparada para a instalação da cabine. Isso 

abre caminho para as operações finais: instalação do motor, testes de combustível 

e pressurização, pintura, aceleração do motor e testes de voo, seguidos pela 

aceitação e entrega da aeronave. (AIRBUS, 2020). 

 

No encontro anual da Airbus em 2013, o presidente e CEO da empresa, 

Fabrice Brégier, afirmou querer manter um relacionamento de confiança e de longo 

prazo com seus parceiros nas “supply chains” da empresa. Com este apoio, é 

possível melhorar as vantagens competitiva, desempenho e participação de 

mercado por parte da empresa. No evento, se pronunciou também o vice-presidente 

da Airbus, Klaus Richter, enfatizando a importância da rede de suprimentos da 

Airbus à medida que a empresa atualiza continuamente e melhora toda a sua linha 

de produtos de aeronaves modernas e eficientes durante a próxima década. Ele 

destaca também a importância do relacionamento com os parceiros, oriundos de 

empresas de tecnologia muito fortes, que compõem o portfólio de fornecedores 



mais inovador da indústria aeroespacial. Richter finalizou o discurso observando a 

contínua expansão da Airbus na Europa e nos Estados Unidos, enquanto que os 

mercados emergentes também estão em rápido crescimento. Ele afirma que é esta 

é uma rede global de suprimentos onde todos tem ganhos. (AIRBUS, 2020 b.1) 

 

 

 

4. Capítulo 3 – O papel da China e a desaceleração 
Econômica 

 

 

 

 
Fonte: China - Economic Growth and Development, 2019. 

 

Acima, podemos ver como deu-se o crescimento do PIB chinês ao longo 

dos últimos anos. Embora as taxas de crescimento estejam em desaceleração, não 

há dúvida sobre o papel central da China na economia global. 



Inicialmente, a China seguiu um caminho de industrialização voltado para 

a exportação - semelhante aos Tigres Asiáticos -, mas começou a diversificar-se 

para outros setores da economia nos últimos vinte anos. Isso foi feito através de 

uma política de Estado, com o intuito de acelerar as taxas de crescimento e expandir 

o alcance econômico do país. Abaixo, podemos listar alguns dos fatores 

responsáveis pelo sucesso econômico da China: 

 

 Oferta de Trabalho 

Há uma oferta abundante de trabalhadores na China com um fluxo constante 

de migrantes do meio rural para o meio urbano, em busca de trabalho. Isso deve-se 

à mecanização da agricultura que leva ao desemprego e subemprego nas áreas 

rurais, e ao crescimento simultâneo do trabalho industrial nas áreas urbanas. 

Estima-se que 500.000 milhões de pessoas deixem o campo chinês em busca de 

trabalho nas próximas duas décadas. A migração da população rural, induzida pelo 

Estado chinês, tem sido acompanhada por esquemas intensos de replanejamento 

nos quais as aldeias rurais são demolidas e novos assentamentos industriais são 

construídos em ritmo acelerado para que antigas famílias agrícolas se mudem para 

novos centros urbanos, trazendo dessa forma, uma nova dinâmica econômica de 

consumo pela nova classe emergente e um aumento quantitativo e qualitativo de 

mão de obra. (Bentley-Pattison, 2019) 

 

Engenharia Reversa  

A Engenharia Reversa foi uma estratégia adotada como catalisadora de 

desenvolvimentos de novas tecnologias que transformaram a China em referência 

mundial, como sua indústria militar e telecomunicação. 

Houve fraca aplicação das leis de proteção intelectual, viabilizando 

produtores domésticos a praticar a Engenharia Reversa. Com isso, a China foi capaz 

de imitar tecnologias estrangeiras sem punições firmes. Os governos regionais 



tiveram autonomia e investiram na criação de clusters industriais em áreas 

específicas do país. (Gala, 2020). 

 

Salários e Desemprego 

A taxa de desemprego caiu nos últimos anos para pouco mais de 4%, e como 

um dos efeitos colaterais no mercado de trabalho foi uma pressão baixista dos 

salários. Se os trabalhadores exigem salários mais altos, outros aceitariam os 

empregos disponíveis. Os salários em outros países do Leste Asiático ganham até 

10 vezes mais do que os trabalhadores chineses. Isso aumentou as margens de lucro 

e atraiu IDE (investimento direto estrangeiro), à medida que empresas americanas, 

europeias e japonesas começaram a abrir fábricas sob licença na China, dentre 

outras políticas de atração de capital estrangeiro. (Bentley-Pattison, 2019) 

 

Forte Liderança 

Segundo o senso comum e bases históricas, os políticos chineses têm uma 

maior responsabilidade para com a nação do que para si mesmos. A forte liderança 

do chefe de Estado tem sido um fator importante que igualmente contribuiu para o 

sucesso econômico da China. 

Atualmente, discute-se que Xi Jinping seja o homem mais poderoso da 

China depois de Mao Tsé-Tung. Sua gestão tem como guia o princípio que adotou 

nos anos setenta: "O Partido, o Governo, o Exército, a sociedade, a educação, o 

norte, o sul, o leste e o oeste: o Partido está acima de tudo". Em seu mandato, 

legisladores aprovaram uma reforma constitucional que permite a ele permanecer 

no cargo pelo tempo que desejar, e converter sua ideologia em parte da lei chinesa. 

Esta é uma reforma das estruturas governamentais que dão maior poder ao Partido 

Comunista. Em seu partido, Xi Jinping possui o lema do “Sonho Chinês”, valendo-

se de uma poderosa narrativa moral, além de um discurso otimista e da luta contra 

a corrupção, fazendo com que o líder ganhasse forte popularidade na China. (Vidal 

Liy, 2018). 



Participação Feminina na força de trabalho 

A força de trabalho da China é caracterizada por uma participação feminina 

acima da média na indústria de manufatura. As análises culturais ocidentais das 

divisões de gênero na força de trabalho têm pouca relevância no crescimento 

econômico chinês. Isso, juntamente com a política do filho único, que significa que 

as mulheres estavam envolvidas na criação dos filhos por um período muito mais 

curto do que em muitos outros países, disponibilizou uma força de trabalho muito 

maior. (Bentley-Pattison, 2019) 

 

Manipulação cambial 

A China adotou artificialmente uma manipulação cambial que 

desvalorizava sua moeda a fim de diminuir os custos relativos aos investimentos e 

uma excelente forma de atrair investimentos estrangeiros diretos. 

Em 2019, a desvalorização monetária chinesa levou os Estados Unidos à 

denunciar o país oriental acusando-os de manipulação cambial, baseados na lei 

“Om Omnibus de Comércio Exterior e Competitividade de 1988”, e a preencher 

uma reclamação formal junto ao FMI (Fundo Monetário Internacional), para que a 

instituição intermediasse a relação entre os países. No episódio em questão, pela 

primeira vez desde 2008,  a cotação ficou acima dos 7 yuans por dólar rompendo a 

chamada “barreira psicológica”, onde a moeda chinesa fechou aos ¥ 7,062. A razão 

da queda causa divergência, já que os Estados Unidos declararam que a China 

derrubou sua própria moeda artificialmente, porém o país oriental negou. Esta não 

foi a primeira denúncia, pois já em 1994 o então presidente dos EUA, Clinton, fez 

a mesma acusação, seguido de Obama, em 2008, mas pouco foi feito para mudar a 

situação. (Rocha, 2019) 



 

 Fonte: Infomoney e ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento Welber Barral, 2019. 

 

Economia de Livre Mercado 

Em 1978, a China começou a se afastar de uma economia centralmente 

planejada para um sistema orientado ao mercado. Deng Xiaoping, sucessor de Mao, 

tentou pôr um fim ao relativo isolamento econômico da China, e assim o fez. Deng 

XiaoPing direcionou o planejamento de governo chinês com o intuito de recuperar 

tecnológica e econômicamente o país. O governo teve êxito em reorganizar 

geograficamente a China, baseando-se em um regime totalitário. O grande objetivo 

do líder foi o de abrir a economia chinesa para o mundo, mas ao mesmo tempo 

controlando e direcionando efetivamente as decisões por meio da forte intervenção 

do Estado, sem bases democráticas. (Brandt, Loren, et al., 2008). 

 



 

           Crescimento liderado pelas exportações 

A estratégia do crescimento liderado pelas exportações foi a técnica inicial 

adotada pela China. A estratégia está começando a ser eliminada gradativamente 

em favor da industrialização de substituição de importações. Nesse modelo, os 

produtos importados para a crescente classe média da China estão sendo fabricados 

no próprio país, como carros, eletrodomésticos e móveis para casa e escritório. A 

China passou de um mero fornecedor de commodities para referência de produção 

de produtos manufaturados. (Bentley-Pattison, 2019). 

A abertura gradual da economia chinesa possibilitou, em um primeiro 

momento, o aumento da exportação de commodities e, aliado à uma politica de 

desvalorizacao artificail do seu câmbio, favoreceu e fortaleceu ainda mais sua 

balanca de pagamentos. 

Com uma estratégia geopolítica de se tornar uma potência mundial, a taxa 

de investimento consistente a níveis elevados ao longo dos anos, lastreados pela sua  

poupança interna, possibilitou uma mudança na dinâmica econômica doméstica 

com um aumento expressivo de produção de bens de capital intensivo, tornando-o 

um grande exportador de bens de alto valor agregado. Dessa forma, a China, por 

essa via comercial com seu comércio exterior, tem se tornado uma potência 

econômica global. 

 

Zonas Econômicas Especiais e Investimento Direto Externo 

As ZEEs podem ser definidas como áreas geograficamente delimitadas, 

administradas por uma única entidade, que oferecem uma série de incentivos para 

atrair investimentos externos diretos e que têm como objetivo a geração de renda a 

partir da exportação de mercadorias (geralmente manufaturadas) (WORLD BANK, 

p. 20). Além disso, as Zonas Econômicas Especiais também funcionam como 

válvula de escape para reduzir o desemprego do país receptor e são ferramentas de 

reformas econômicas mais amplas, visando diversificar a pauta de exportações de 



determinado país, como é o caso de Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura, Ilhas 

Maurício e da própria China (FAROLE; AKINCI, p. 3-4). 

Na China, o investimento estrangeiro foi incentivado na fase inicial do 

crescimento econômico. Esses investimentos tendiam a se localizar em uma das 6 

Zonas Econômicas Especiais (Zonas Econômicas Especiais) ou 14 Cidades 

Abertas, nas quais havia um relaxamento nas regulamentações e no controle do 

governo, criando um ambiente de negócios mais atraente. Essas eram zonas 

designadas nas quais as empresas Transnacionais recebiam incentivos, como taxas 

reduzidas de impostos para estabelecer operações de fabricação, taxa de câmbio 

favorável, mão de obra barata disponível dentre outros artificios de atração de 

capital externo. Um exemplo é um TNC de Taiwan, EUPA, que fabrica máquinas 

de café em Xiamen (uma cidade aberta) e emprega 25.000 trabalhadores. (Bentley-

Pattison, 2019). 

Empresas privadas 

Por muitos anos, toda a fabricação na China era de propriedade e operada 

pelo Estado. Isto foi diminuindo gradualmente à medida que a economia foi 

reestruturada, e atualmente até 50% das empresas são de propriedade privada. 

(Bentley-Pattison, 2019). 

A China é um país atraente para qualquer empresa privada, tanto na 

produção como na comercialização. Trata-se de um país com um mercado 

consumidor de 1,2 bilhões de pessoas, sendo este, por si só, um fator já importante. 

O gigante asiático atrai empresas estratégicas também para a mesma, como as de 

capital intensivo com transferência de tecnologia ou em setores ainda incipientes 

que precisam ser desenvolvidos de forma célere.  

Fornecimento de energia 

Desde os anos 90, a China desenvolve sua base energética, com novas usinas 

hidrelétricas e nucleares. O país também está embarcando em um grande programa 

de abertura de usinas a carvão com base em suas próprias reservas substanciais da 

matéria-prima, além de importações da Austrália e da Indonésia. No entanto, a 

grave poluição do ar urbano, juntamente com o compromisso de limitar as emissões 



de carbono após 2030, está levando a uma desaceleração do crescimento dessa fonte 

de eletricidade. (Bentley-Pattison, 2019). 

Com essa nova mudança de mentalidade,  no início de 2017, a China 

anunciou que iria investir US$ 360 bilhões em energia renovável até 2020, e romper 

com os planos de construir 85 usinas de carvão. Em março do mesmo ano, as 

autoridades chinesas informaram que o país estava superando as metas oficiais na 

busca por eficiência energética e na participação de fontes limpas em sua matriz 

energética. E, em julho, a agência reguladora de energia lançou novas medidas para 

reduzir a dependência do país em relação ao carvão. A China pretende, também, se 

tornar uma líder mundial no campo das energias renováveis, e por este motivo está 

investindo tanto na área, sendo o dobro do investimento norte-americano e mais do 

que o investimento anual combinado dos EUA e da União Europeia. Por esses 

motivos, a China se torna o mercado mais atrativo do mundo em energia. (Época 

Negócios Online, 2017). 

 

Incentivos Fiscais 

Diferente dos países ocidentais, a China conseguiu implementar sem 

grandes dificuldades políticas fiscais que favoreceram grandes multinacionais a 

investirem em seu território, com um certo controle estatal. 

Isto também está diretamente ligado as Zonas Econômicas Especiais, pois, 

inicialmente, foi lá que as empresas multinacionais receberam tais incentivos 

fiscais, além de terrenos e edificações. Neste momento, as firmas  

ainda ganharam auxílio em infraestrutura de energia e transporte, e também de 

localização próxima a fornecedores. (Nonnenberg, 2010). 

 

Investimento e Infraestrutura 

Ao longo dos anos, o governo construiu diversas novas estradas, 

aperfeiçoou o sistema ferroviário e tornou navegáveis os principais rios da China, 



durante o ano todo. A China possui cinco dos dez maiores portos de contêineres do 

mundo (incluindo Xangai e Shenzhen). A urbanização também foi incentivada pelo 

governo, com um robusto programa de construção urbana. O investimento público 

foi uma das grandes forças motriz para o desenvolvimento da economia e atração 

de investimentos privados nacionais e internacionais. (Bentley-Pattison, 2019) 

Do ponto de vista da geografia econômica, os investimentos em infraestruturas são 

também benéficos pois transformam o território e a vida das pessoas, com o 

aumento da taxa de emprego e renda. A maior parte dos investimentos em 

infraestrutura da China possuiu mão-de-obra intensiva e barata. Estima-se, por 

exemplo, que apenas nos primeiros 9 meses do ano de 1998 foram gerados mais de 

3 milhões de empregos diretos e indiretos em construção de estradas, e tal número 

pulou para 10 milhões em junho de 2002 (Jabbour, 2004). 

Diversificação da economia 

Recentemente, a China começou a diversificar sua economia via Pesquisa e 

Desenvolvimento, manufatura especializada e indústria de alta tecnologia. O país 

está investindo em mão de obra e capital em inovação para poder sustentar seu 

crescimento econômico e reduzir o risco de ter uma base econômica estreita. 

(Bentley-Pattison, 2019) 

Educação 

Os níveis de alfabetização da China aumentaram drasticamente nos últimos 

20 anos, e agora estão em 95%. Isso sustentou o desenvolvimento econômico do 

país. Como resultado, a China tem um grande número de trabalhadores não-

qualificados e um número crescente de trabalhadores altamente qualificados. Um 

bom exemplo desse “boom” de mão de obra qualificada é o de que o país treina 

600.000 novos engenheiros a cada ano. Sem investimento em educação para 

formação de trabalhadores capacitados, o crescimento econômico sustentável no 

longo prazo não seria possível. (Bentley-Pattison, 2019) 

A educação da China foi aprimorada haja vista que havia a necessidade de 

uma mão-de-obra mais qualificada, além do país ter direcionado significativo 

investimento público neste setor. 



 “Tornando-se global” 

Um dos fatores que fez com que a China começasse a se globalizar 

economicamente foi ao comprar empresas estrangeiras, em particular na América 

do Norte e Europa. De fato, em 2010 a China investiu US $ 56 bilhões em 

investimentos estrangeiros diretos externos. Ademais, uma política para o país ter 

relevância global, foi a de comprar moedas fortes e adquirir dívida de países 

centrais, o que aumentou sua influência nos grandes debates econômicos mundial. 

(Bentley-Pattison, 2019) 

Localização 

A localização geográfica da China tem um importante significado 

geopolítico, devido à sua proximidade com mercados consumidores e parceiros 

comerciais. Coréia do Sul, Taiwan, Japão e Hong Kong estão nas principais rotas 

comerciais. (Bentley-Pattison, 2019). 

Não é por acaso que as primeiras ZEE foram concentradas na costa leste, de 

frente para Taiwan e o Pacífico, principalmente em torno de Hong Kong. Sem 

contar com o fato de o mar do sul da China abrigar 1/3 das rotas comerciais global 

e possuir grandes reservas de óleo e gás.  

Com a questão geopolitica local, a necessidade de ser protagonista na região 

do mar do sul da China se tornou necessária, de modo que o país se viu impelido à 

acelerar o desenvolvimento da sua indústria bélica. Isto contribuiu também para o 

crescimento econômico e aprimoramento de novas tecnologias, utilizadas de forma 

indireta para o desenvolvimento de outros setores da economia. 

Matéria Prima 

A China possui uma grande riqueza de recursos naturais, com vastas 

reservas de carvão, petróleo e gás natural, usados de forma a promover o 

desenvolvimento industrial do país. No entanto, a demanda de matérias-primas para 

alimentar suas indústrias de manufatura permanece maior do que sua capacidade 

interna de ofertar as mesmas, o que faz com que a China seja um grande importador 



de petróleo, gás, carvão, minério de ferro, cobre e outras commodities importantes 

no comércio mundial. (Bentley-Pattison, 2019). 

Direitos Trabalhistas: 

Em grande parte, por seu contexto político centralizado e autoritário que não 

permitia qualquer embate sindical, os direitos trabalhistas quase inexistiram ao 

longo das ultimas décadas, facilitando assim a adoção de estratégias alinhadas com 

o governo, o que promoveu uma importante diminuição de custos relativos a outros 

países.  

 Segundo o relatório “Global Rights Index”, produzido pela Confederação 

Sindical Internacional, a China é um dos países com as piores condições de trabalho 

do mundo, devido à precariedade das condições trabalhistas e à falta de processos 

legais no país. Por causa da centralidade e autoritarismo do governo, as greves são 

ilegais e os trabalhadores envolvidos em protestos enfrentam ameaças e assédio 

tanto por parte dos empregadores quanto de funcionários do próprio Partido 

Comunista Chinês. (Burrow, 2015). 

 

Valores Confucionistas 

Nos valores do filósofo Confucius, herdados pelos chineses, o Estado e 

sociedade são enfatizados acima do indivíduo. Há uma longa história de submissão 

de ambição pessoal em detrimento à comunidade e ao Estado através do 

Confucionismo. O grau de controle e as estruturas autoritárias são mais aceitos na 

China do que na maioria das culturas ocidentais, com ênfase no individualismo. 

(Bentley-Pattison, 2019) 

Crescimento Populacional 

O rápido crescimento populacional na China, apesar da política do filho 

único, resultou em um número crescente na população economicamente ativa, 

levando o país à uma rápida urbanização e industrialização. (Bentley-Pattison, 

2019). 



Por anos, a China se beneficiou de seu crescimento demográfico, com uma 

grande população (quase um quinto de todo o mundo) capaz de fornecer ampla 

mão-de-obra, e possuía, ao mesmo tempo, um número razoável de pessoas muito 

jovens e idosas. Esse cenário favoreceu a rápida ascensão econômica do país. (BBC, 

2018). 

 

O Sistema Político 

O regime político não-democrático e autoritário na China significou que foi 

possível adotar a economia de livre mercado no estilo ocidental, porém mantendo 

o controle sobre o sistema político. De diversas formas, a economia planejada da 

China (onde o Estado controla a atividade econômica e não os negócios privados) 

acelerou o crescimento econômico a medida que o governo controlou todas as 

tomadas de decisão. Desde Mao, em 1953, o governo seguiu uma série de planos 

quinquenais (também conhecidos como diretrizes) para refletir a transição da China 

para uma "economia socialista de mercado") que permitiam ao governo adotar as 

reformas que julgava necessárias. (Bentley-Pattison, 2019) 

A falta de uma conduta “democrática”, segundo os padrões ocidentais, 

acelerou a aprovação de certos projetos, pois não passavam pelo crivo do congresso, 

o que demandaria mais tempo e desvios do objetivo final no curto espaço de tempo 

que exigia a estratégia chinesa para se tornar uma potência econômica mundial. 

De 2011-2016, o país estava no seu 12º Plano Quinquenal, e as políticas 

incluiam gastar 2,2% do PIB em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) com o intuito 

de gerar novas tecnologias, além de mover as regiões costeiras de 'fábrica do 

mundo' para serem centros de P&D, de fabricação de bens de alto valor aregado e 

serviços especializados. (Bentley-Pattison, 2019) 

 

 



Em suma, algumas políticas estatais, dentro de um contexto político 

diferenciado do contexto dos países ocidentais, promoveram uma rápida expansão 

econômica e um aumento relativo de bem-estar da população chinesa. 

Inicialmente, a China possuía apenas um papel de produtor de commodities 

nas Cadeias Globais de Valor. Ao adotar as estratégias supracitadas, o país tornou-

se uma potência global econômica e política, sendo um grande demandante e 

produtor não só de commodities ou produtos intensivos em mão-de-obra, mas 

também de bens de alto valor agregado, ou seja, produtos intensivos em capital-

tecnologia. 

 

Quanto maior a fragmentação da produção, maior o comércio global. Isto 

porque as empresas vão procurar onde, no mundo, é mais barato para maximizarem 

suas produções ao menor dispêndio. Toda essa logística é feita a partir de uma 

lógica de custo-benefício. Nesse sentido, a produção fica fracionada, e há um 

aumento da produtividade global. A recente desaceleração do comércio mundial 

desde 2011 tem sido amplamente discutida, e muitos argumentam que a relação 

entre comércio e crescimento do PIB está passando por uma mudança fundamental. 

A intensidade das importações aumentou entre 2000 e 2008 devido à alta demanda 

por bens duráveis e à fragmentação da produção internacional. Após 2011, a 

fragmentação parou e a demanda mudou para serviços, principalmente na China. 

Os baixos índices comerciais provavelmente devem persistir em um futuro 

próximo. (Timmer, Los, Stehrer e De Vreis, 2016). 

Na figura abaixo, podemos ver que houve um significativo aumento da 

intensidade das importações globais aumentaram entre 2000 e 2008, porém este 

índice sofreu certo impacto a partir da Crise de 2008. Já em 2011, o declínio da IIG 

foi ainda mais visível: 



 

Fonte: Production fragmentation and the global trade slowdown, 2016. 

 

 

Já na figura abaixo, podemos ver a relação entre a intensidade de importação 

global com demanda e com fragmentação. Aproximadamente metade do aumento 

da intensidade de importação global registrada entre 2000-2008 (0,033 pontos de 

registro por ano) foi devido à fragmentação da produção em si. Já as mudanças de 

demanda foram responsáveis pela outra metade. Após o grande colapso em 2008, 

o comércio se recuperou nos dois anos subsequentes. Entretanto, a fragmentação 

aumentou de maneira reduzida, durante todo o período de 2008 a 2011, e o efeito 

da mudança de demanda se tornou negativo. Desde 2011, os IIG de muitos produtos 

caíram (como mostrado na figura), de modo que o efeito de fragmentação ficou 

negativo também. Durante o período de 2011-14, ambos os efeitos reduziram a 

intensidade de importação do PIB mundial, em média cada um com 0,005 pontos 

por ano. (Timmer, Los, Stehrer e De Vreis, 2016). 



 

Fonte: Production fragmentation and the global trade slowdown, 2016. 

 

Como vimos, atualmente o padrão de consumo está mudando. Os serviços 

estão se tornando mais relevantes se comparados aos produtos de bens duráveis. 

Um exemplo bem atual disso são os serviços de aplicativo como Uber ou 99. Nesses 

casos, o uso do aplicativo substitui a compra de um carro, por exemplo, poupando 

diversos custos para o usuário. O mesmo ocorre para a plataforma da Netflix, que 

reúne filmes e séries de maneira organizada, prática e relativamente barata, 

substituindo as obsoletas locadoras e até colocando em risco as salas de cinema.  

 

 

 

 



4.1 O Papel da China 
 

Nas duas últimas décadas, o aumento da fragmentação da produção global 

permitiu que empresas exportadoras recorressem menos a insumos domésticos para 

a produção. De fato, estudos indicam que o conteúdo interno das exportações tem 

diminuído na maioria dos países. Entretanto, a China é uma exceção à esta regra.  

A China desafiou a tendência de queda do conteúdo interno nas exportações em 

muitos países. O conteúdo interno da China nas exportações aumentou de 65 para 

70% no período de 2000-2007. Essa substituição foi induzida pela liberalização 

comercial e de investimentos do país, que aprofundou seu engajamento nas cadeias 

de valor globais e levou a uma maior variedade de materiais disponíveis a preços 

mais baixos. (Looi Kee e Tang, 2016). 

Sabiamente, a China possui o intuito de ser mais autônoma em relação ao 

comercio mundial, a fim de evitar exposição à eventuais crises globais. O propósito 

do país é o de cada vez mais verticalizar a sua produção. Com essa verticalização, 

a China poderá, também, depender menos de outros países. Além disso, um 

segundo objetivo do país é o de exportar progressivamente produtos de alta 

intensidade de capital, como já vem fazendo há um tempo. 

O colapso financeiro de 2008 confirmou a importância que a China havia 

alcançado no cenário econômico desde o começo deste século, graças ao seu 

crescimento de dois dígitos e sua plena inserção na economia global. Graças à 

China, os preços das commodities dispararam, a América Latina teve uma década 

de ouro, a África cresceu como nunca e até mesmo o mundo desenvolvido se tornou 

dependente do mercado chinês. Nesse sentido, tanto países desenvolvidos como os 

em desenvolvimento estão sujeitos aos efeitos dos altos e baixos da economia 

chinesa, sendo de fundamental importância para todos que ela seja menos instável. 

Um estudo publicado recentemente pelo matutino britânico “The Guardian”, mostra 

que “se o gigante asiático espirra, o mundo inteiro fica resfriado”. (Justo, 2015). 

 

Em 2017, o líder chinês Xi Jinping anunciou publicamente que quer levar a 

China a ser líder global em 2050. Ele afirmou querer continuar com as reformas 

para que a China seja uma economia moderna, com maior presença das forças do 



mercado, além de se mostrar favorável à flexibilizar  o acesso ao investimento 

estrangeiro, abrir os mercados e fortalecer a proteção da propriedade intelectual, 

pontos que foram levantados pelos principais parceiros econômicos da China, como 

a União Europeia e os Estados Unidos. Todavia, ao mesmo tempo que Xi Jinping 

quer ser uma economia moderna e “aberta”, o líder também defende que o governo 

desempenhe um controle maior na economia. Finalmente, Xi discursou também 

sobre assuntos que estão nas pautas globais, como meio-ambiente e combate à 

corrupção, afirmando que a China também dará foco nestes tópicos de suma 

importância. Dessa forma, para 2050, Jinping disse que a China se tornará “uma 

líder global em termos de força nacional abrangente e influência internacional” com 

Estado de Direito, empresas inovadoras, um “meio-ambiente limpo”. (Vidal Liy, 

1b, 2018). 

 Por todos os pontos listados acima, é possível perceber que as metas 

chinesas para o ano de 2050 são ambiciosas, porém factíveis, haja vista o 

crescimento chinês nos últimos anos e os maciços investimentos em diversas áreas.  

 

Vemos como a China percorreu uma linha do tempo de desenvolvimento, 

começando por aplicar estratégicas como a Engenharia Reversa, além de ser uma 

produtora de commodities com papel secundário nas Cadeias Globais de Valor, 

passando por maciço investimento, desenvolvimento e aprimoramento de 

tecnologias (com intuito de agregar valor aos seus produtos), à produtora de bens 

com maior valor agregado em capital-intensivo, e tornando-se uma gigante global 

como é hoje, com papel fundamental nas CGVs.  

A inovação teve uma função imprescindível ao longo do tempo para a 

China. Além de colocá-la em patamar de destaque nas Cadeias Globais de Valor, o 

país só conseguirá crescer gradativamente para tornar-se líder global em 2050 se 

continuar investindo em inovação. Segundo a teoria do Crescimento de Solow, um 

país só será capaz de se desenvolver à longo prazo se investir de forma consciente 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação. (Solow, 1957). 

A inovação tecnológica trouxe uma melhora nas contas externas da China, 

onde a mesma pôde produzir e vender produtos de capital intensivo. Ao desenvolver 

seu parque industrial, a China substituiu suas importações, retendo moeda forte na 



economia e aumentando suas exportações, inclusive de alto valor agregado. Todo 

este cenário permitiu à China um grande acúmulo de moeda forte em seu poder, se 

tornando inclusive o maior credor americano, fato que tem peso político e 

econômico. Ademais, com níveis de reservas cambiais altas, a China se protege de 

eventuais crises externas. 

O crescimento chinês nos últimos vinte anos deu-se às custas também dessa 

busca por inovação e por investimentos em setores chaves como telecomunicações, 

indústria militar e indústria aeroespacial, que são normalmente precursoras de 

grandes avanços tecnológicos e que como efeito colateral permeiam outras cadeias 

internas de produção. 

A indústria militar é uma das que mais traz inovação para um país, e no caso 

da China, ela acabou acelerando o desenvolvimento interno. A questão militar 

chinesa está intimamente ligada à Questão do Mar do Sul da China, uma das regiões 

mais dinâmicas do sistema internacional. O mar em questão desperta interesse 

regional e internacional, pois tem um potencial de exploração de recursos naturais 

e por ser uma das rotas marítimas de maior circulação todos os anos - estima-se que 

mais da metade da frota petrolífera e da frota comercial mundial passem pelo Mar 

do Sul da China todos os anos. Dessa forma, tanto do ponto de vista econômico 

como político, este mar não desperta interesse apenas asiático, mas também 

internacional. Vietnã e China são os únicos a reivindicar soberania sobre a 

totalidade dos arquipélagos Spratly e Paracel, gerando uma sobreposição de 

demandas. Enquanto a China ocupa todo o conjunto das ilhas Paracel e quinze 

formações do arquipélago das Spratlys, o Vietnã ocupa algumas ilhas desse, 

considerando-o um distrito marítimo da Província de Khanh Hoa (U.S Energy 

Information Administration, 2013, página 7).  

 

Além disso, ambos os países legitimam seus pleitos com base em direitos 

históricos de uso e ocupação dos territórios mencionados. Abaixo uma ilustração 

da localização do Mar do Sul da China e as ilhas: 



 

Fonte: BBC Brasil 

 

            Assim sendo, a China investe na indústria militar para fazer frente as suas 

demandas relacionadas aos Mar do Sul da China, assim como a própria criação das 

ilhas artificiais, alegando direitos econômicos e sociais na região. Outro motivo da 

China para fazer tal investimento é o de conseguir se impor e mostrar força frente 

ao mundo, sempre com o objetivo de tornar-se líder global em 2050. 

Sob a égide do investimento em inovação, a China praticamente duplicou 

as grandes firmas tecnológicas do Ocidente. É o caso de empresas como o WeChat 

e Baidu, adaptações do Whatsapp e Google para os padrões políticos chineses – 

autoritário e controlador. A prévia cópia e o atual aperfeiçoamento de tecnologias 

possibilitam a China a enfrentar, por exemplo, a guerra com os Estados Unidos, e 

a se posicionar de forma categórica no cenário mundial, nos mais diversos aspectos. 

 

4.2 Verticalização de empresas 
 

A verticalização é uma metodologia empresarial que centraliza a cadeia de 

produção. Diferentemente da horizontalização, a empresa verticalizada realiza 

desde a produção da matéria-prima até a distribuição dos produtos. Os benefícios 

de se verticalizar uma empresa são: Maior controle sobre a cadeira produtiva e no 

controle de estoque, maior independência em relação a terceiros, aumento de lucros, 

autonomia da empresa em relação ao que está sendo produzido e vendido, e 



benefício por parte da mesma de usar uma tecnologia própria, facilitando o domínio 

sobre a produção.  (IBC, 2019) 

Em um cenário de Cadeiras Globais de Valor, a produção é horizontal. Ou 

seja, ela é fragmentada e alocada no país com o melhor custo-benefício para a 

empresa. Entretanto, apesar de apresentar benefícios, o modelo de Cadeias Globais 

de Valor acaba gerando certa vulnerabilidade às partes envolvidas, pois em caso de 

crises ou imprevistos/acidentes em certa parte da produção, haverá prejuízo final 

para a empresa. 

Pensando nesta temática, nos últimos anos, o fato da China ter investido tão 

maciçamente em tecnologia, desenvolvimento e pesquisa, criou um ambiente 

propício para verticalização de empresas nacionais, como a própria Huawei – 

empresa chinesa que atua em vários setores da produção. A China se apropriou da 

mais-valia de cada etapa produtiva, o que alavancou o mark-up das empresas 

nacionais, tornando-as mais competitivas do ponto de vista tecnológico e do ponto 

de vista econômico, nas Cadeias Globais de Valor.  

Ao verticalizar setores das empresas na própria China, o país consegue ser 

responsável por fornecer, produzir e distribuir os produtos, sendo capaz de 

gerenciar melhor as suas margens de lucro e de seus custos, e consequentemente 

ficando mais competitiva no cenário internacional. A verticalização permite reter 

tecnologia, melhoras as contas externas e aumentar influência política e econômica 

no mundo. 

Além disso, ao verticalizar setores da produção, a China divergiu da ideia 

central de horizontalidade das Cadeias Globais de Valor, começando a produzir 

internamente em seu território. Assim sendo, ela adquiriu benefícios da 

verticalização, principalmente o de autonomia em relação as empresas terceiras e o 

de ficar menos exposta à possíveis riscos mundiais externos. Diante da 

verticalização e da produção doméstica da China, houve uma significativa redução 

do ritmo de crescimento no comércio mundial. 

Dessa forma, a China prova ter conquistado um papel central não só nas 

Cadeias Globais de Valor, mas na economia mundial como um todo. Os mercados 



mundiais estão e continuarão de olho no gigante asiático, que cresce à níveis 

avassaladores a cada ano. 

 

“O povo chinês gozará de maior felicidade e bem-estar, e a 

nação chinesa será maior no mundo” (Xi Jinping, 2017). 

 

“A China está se aproximando do centro do cenário mundial”. (Xi 

Jinping, 2017).  

 

“Nunca o mundo teve tanto interesse na China, nem precisou 

tanto dela” (Xi Jinping, 2017) 

 

5. Conclusão 
 

O presente trabalho teve por objetivo discutir a evolução das Cadeias 

Globais de Valor desde a década de 90 até o final da década de 2010, além de 

destacar a mudança de papel da China neste processo, passando de um simples país 

montador, para uma figura de destaque, e como isto interferiu na desaceleração do 

comércio mundial. 

A potência asiática tem investido maciçamente em inovação e tecnologia, 

fazendo com que houvesse uma mudança de orientação na produção da mesma, 

começando a produzir não apenas para seu mercado doméstico ou asiático, mas 

também exportando para o mundo todo. Neste sentido, a China se tornou líder em 

diversos setores. Em um segundo momento, o país adotou o processo de 

substituição de importações, substituindo importação por produção doméstica.  

De maneira geral, o intenso investimento em inovação também contribuiu 

para a verticalização da indústria e das Cadeias de Valor. A verticalização da 

produção chinesa significou a desfragmentação da produção na própria China. Em 

um primeiro momento das Cadeias Globais de Valor, a China era uma parte 

fragmentada de empresas estrangeiras, e atualmente ela tem empresas próprias 

(como é o caso do Baidu, Wechat, Xiaomi, Huawei), com o intuito de gerar 



empregos e tecnologia para o país. Isto significa, para a China, em linhas gerais, 

que o país passa a produzir internamente, e, para o mundo, a redução dos fluxos 

comerciais. 
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