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RESUMO: O estudo objetiva quantificar a especialização vertical de segmentos da indústria 

brasileira em CGVs, tendo como objeto os complexos eletroeletrônico e metal mecânico, nos anos 

de 2000, 2005 e 2009. A escolha dos complexos decorre da importância dos mesmos para o avanço 

tecnológico dos países em desenvolvimento e, também, por se destacarem nas exportações da 

indústria brasileira. A análise foi realizada pela metodologia de especialização vertical proposta por 

Hummels et al (2001). Os resultados obtidos mostraram que os complexos eletroeletrônico e metal 

mecânico estão inseridos fracamente em CGVs, com indicadores decrescentes ao longo dos anos 

2000.  Assim, mesmo após uma maior internacionalização produtiva, a partir da abertura comercial, 

ainda existem dificuldades para o Brasil se integrar em CGVs de forma mais dinâmica e 

competitiva em setores relevantes do ponto de vista industrial. 

Palavras-Chave: Cadeias Globais de Valor, Complexo Metal Mecânico, Complexo 

Eletroeletrônico 

 

ABSTRACT: The study aims to quantify the vertical specialization from segments of Brazilian 

industry in GVCs, having as object the electronics and mechanical metal complex in the years 2000, 

2005 and 2009. The choice of complex stems from the importance of them to the technological 

progress of developing countries and also by excel in exports of Brazilian industry. The analysis 

was conducted by the specialized vertical methodology proposed by Hummels et al (2001). The 

results showed that the electronics and mechanical metal complex are weakly inserted in GVCs, 

with decreasing indicators over the 2000s. So, even after a larger productive internationalization 

from the trade liberalization, there still are difficulties for Brazil to integrate into GVCs in a more 

dynamic and competitive way in the relevant sectors from the industrial point of view. 
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1. Introdução 

 

O final do século XX foi marcado pela abertura das economias mundiais e pelo surgimento 

do processo de globalização, fundamentado nas Tecnologias de Informação e Comunicação. Esse 

cenário conduziu a reorganização do sistema produtivo mundial, intensificando a forma de 

produção e comércio baseada nas Cadeias Globais de Valor (CGVs). A produção na ótica das 

CGVs consiste na fragmentação e dispersão do processo produtivo a nível mundial, buscando 

aproveitar as vantagens locacionais de cada nação. Nesse sentido, os países se especializam em 

partes específicas da produção, não sendo mais necessário possuírem setores industriais completos 

para se inserir no comércio e, gerando maiores oportunidades para as nações em desenvolvimento 

se integrar à economia global. 
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O Brasil, como mostram Sturgeon et al (2013) e Baumann (2014), vem apresentando um 

incipiente engajamento em CGVs, decorrente de um mercado interno grande e protegido, que não 

incentiva as empresas brasileiras a correr os riscos e pressões do mercado global. Ademais, além de 

a participação ser limitada, tem se concentrado no fornecimento de matérias primas para os demais 

países. Isso demostra a especialização produtiva brasileira, voltada essencialmente para as 

exportações de bens primários e de baixo conteúdo tecnológico. 

Sabe-se, entretanto, que a ascensão industrial dos países decorre da busca pela participação 

em atividades intensivas em capital e conhecimento, pois o maior valor adicionado concentra-se nas 

economias detentoras de ativos intangíveis como Pesquisa & Desenvolvimento. E, uma vez que tais 

atividades de inovação e tecnologia são cada vez mais dominadas pelas empresas transnacionais, a 

participação dos países em desenvolvimento na economia global implica, muitas vezes, em 

participar das cadeias produtivas em que as transnacionais atuam. 

Em uma perspectiva setorial, os complexos eletroeletrônico e metal mecânico são 

importantes setores para o desenvolvimento industrial dos países, isso porque são essenciais para o 

fornecimento dos serviços de telecomunicações, transportes e trocas de informações. Bampi et al 

(2009) argumenta que o bom desempenho do complexo eletroeletrônico na estrutura produtiva de 

um país – e juntamente do complexo metal mecânico - permite realizar catching up em termos de 

avanço tecnológico nos setores industriais. 

Analisando o contexto nacional, os complexos eletroeletrônico e metal mecânico são 

importantes setores da indústria brasileira e da pauta de exportações. O complexo metal mecânico 

representou cerca de 26% das exportações brasileiras em 2000, passando para 19% em 2009. 

Embora tenha reduzido, continuou sendo o complexo mais representativo nas exportações da 

indústria de transformação. O complexo eletroeletrônico representou, em 2000, cerca de 6% do total 

das exportações do país, passando para 3% em 2009, e perdendo representatividade nas exportações 

da indústria brasileira, apenas quando comparado ao Complexo Químico, que foi responsável por 

cerca de 8% das exportações no ano de 2009 (GUILHOTO E SESSO FILHO, 2010). No entanto, 

optou-se pela análise do complexo eletroeletrônico em contraposição ao complexo químico, pois, de 

acordo com Prochnik (2010), os setores mais dinâmicos em tecnologia, do qual faz parte a produção 

de eletroeletrônicos, são os que mais se adequam a fragmentação das atividades em CGVs. 

Visando contribuir com o estudo analítico e empírico da participação de segmentos da 

indústria brasileira em CGVs, o artigo busca responder a seguinte questão: Qual o desempenho dos 

complexos eletroeletrônico e metal mecânico brasileiro nas CGVs, observado a partir do grau de 

especialização vertical? 

Para responder ao problema de pesquisa, o estudo tem por objetivo quantificar a 

especialização vertical de segmentos da indústria brasileira em CGVs, tendo como objeto os 

complexos eletroeletrônico e metal mecânico em cortes de três períodos no tempo 2000, 2005 e 

2009
4
.  

Nesse sentido, busca-se contribuir com o estudo acadêmico quantificando a integração dos 

complexos eletroeletrônico e metal mecânico brasileiros em CGVS, nos anos de 2000, 2005 e 2009, 

através da metodologia de especialização vertical desenvolvida por Hummels et al (2001). Visto 

que tais complexos são importantes em termos de avanço tecnológico para os países em 

desenvolvimento e principalmente por se destacarem nas exportações da indústria brasileira. 
 O artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução. A Seção dois realiza uma breve 

revisão teórica das estratégias de internacionalização das empresas, bem como das questões em 

torno das CGVs. Na Seção três discorre-se sobre a internacionalização produtiva e comercial 

brasileira. Na Seção quatro expõe-se o delineamento metodológico e o método de especialização 

vertical proposto por Hummels et al (2001). Na seção cinco apresentam-se os resultados. A última 

Seção é reservada à conclusão do artigo. 
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2. Internacionalização das empresas e desdobramentos teóricos das CGVs 

 

Esta seção está dividida em duas subseções: a primeira trata dos fatores que determinam as 

estratégias de internacionalização das empresas transnacionais; a segunda apresenta aspectos 

teóricos referentes à organização produtiva e comercial em torno das CGVs. 

 

2.1 Fatores determinantes da internacionalização produtiva das empresas 

 

A crescente importância do investimento estrangeiro direto (IED) e do seu agente, a empresa 

estrangeira, nas relações econômicas internacionais, tem sido um tema de crescente interesse de 

pesquisa. Os estudos em torno do IED são divididos em duas categorias: as teorias com viés 

macroeconômico, baseadas em princípios de contabilidade nacional, cujo volume do IED é uma 

forma particular de movimento de capital; e uma miríade de teorias baseadas na microeconomia e 

na organização industrial.  

As teorias de viés microeconômico procuram explicar o IED amparando-se nos conceitos de 

imperfeições de mercado e no desejo das transnacionais de expandir o seu poder de mercado, ou a 

partir de vantagens específicas das grandes corporações, relacionadas à qualidade superior de seus 

produtos, custos mais baixos de produção, economias de escala e escopo, tecnologia avançada ou 

capacitação em marketing e distribuição. Desta forma, quando essas vantagens estivessem atreladas 

a ativos indivisíveis, as transnacionais ampliariam suas bases de produção em outros países ao invés 

de exportar (AVILA, 2013). 

Para o propósito do artigo, o referencial básico adotado são as contribuições de Dunning 

(1977), que conseguem conciliar de forma consistente aspectos micro e macroeconômicos (AVILA, 

2013). Para Dunning (1977, apud AVILA, 2013), a internacionalização das empresas assenta-se em 

três diferentes vetores: propriedade, localização e internalização. Vantagens de propriedade são 

específicas às firmas (domínio tecnológico, acesso a matérias-primas, porte e diversificação, 

capacitação gerencial, facilidades financeiras) e explicam a saída de IED, pois estimulam as 

empresas a investir no exterior ao conferir vantagens em relação ao produtor local de um mercado. 

As vantagens locacionais explicam como um determinado país atrai IED, pois incluem fatores 

estruturais como o tamanho do mercado, a dotação de fatores, os custos de transporte de produtos 

finais e matérias-primas, as barreiras tarifárias e não tarifárias à importação, as facilidades 

burocráticas para se operar em outros países, o ambiente político do país receptor.  

O fator que explica por que a empresa decide investir e não licenciar o processo produtivo 

ou engajar-se em joint-venture, entre outras formas, são as vantagens de internalização. Vantagens 

de internalização se referem aos fatores que se tornam mais vantajosos e seguros para a empresa 

realizar operações dentro da firma do que contratá-las junto ao mercado, uma vez que a companhia 

poderia obter ganhos evitando imperfeições de mercado, tais como incertezas, dificuldades de 

controle e falta de acesso à informação (AVILA, 2013). 

O trabalho de Dunning (2008) avança nas razões da internacionalização. O autor argumenta 

que o IED não implica em transferência de propriedade, pois o controle e a tomada de decisão do 

capital investido continuam nas mãos do investidor, além disso, envolve a transferência de um 

pacote de bens ou produtos intermediários, os quais inclui capital financeiro, experiência 

organizacional, tecnologias, empreendedorismo, valores e normas culturais e acesso a mercados 

estrangeiros.  

Em seguida Dunning (2008) apresenta quatro grupos de variáveis que abarcam as estratégias 

de internacionalização das empresas transnacionais, são elas: busca por recursos: as empresas 

objetivam o ganho de competitividade e rentabilidade nos mercados em que atuam, obtendo 

recursos no exterior a um custo menor do que aquele obtido no seu país de origem; busca por 

mercado: as empresas buscam acesso ao mercado consumidor do país no qual a filial está instalada 

ou nos mercados vizinhos, atuando no fornecimento de bens ou serviços; busca por ativos 

estratégicos: uma empresa adquire ativos de empresas estrangeiras para sustentar ou avançar sua 

competividade global; busca por eficiência: a empresa fragmenta suas atividades e dispersa-as 
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geograficamente no intuito de aproveitar as vantagens locacionais de cada país e aumentar a sua 

eficiência produtiva. 

De acordo com Miroudot e Ragoussis (2009) a estratégia de busca por eficiência dá origem 

a uma integração vertical entre os países. Nessa estratégia de especialização vertical, um país 

importa produtos intermediários para serem utilizados na produção de um determinado bem, mas a 

produção não atende o mercado interno, sendo destinada essencialmente às exportações.  

Nessa perspectiva, a estratégia de busca por eficiência é a que melhor descreve a inserção 

em CGVs que se pretende verificar no presente estudo. Isso porque, capta o valor estrangeiro 

adicionado às exportações, o qual pode fornecer importantes contribuições sobre a participação de 

segmentos da indústria brasileira em CGVs, mais especificamente, dos complexos eletroeletrônico e 

metal mecânico. 

 

2.2 As Cadeias Globais de Valor 

 

O fenômeno globalização tem promovido o aprofundamento da internacionalização do 

capital, tanto na dimensão produtiva quanto nas funções corporativas das empresas. Estas novas 

funções intangíveis e a própria divisão de trabalho estão no centro da consolidação de um novo 

sistema industrial global e determinando o lugar relativo de cada país. A interseção entre estas duas 

dimensões – produtiva e corporativa – está produzindo importantes transformações qualitativas no 

processo de expansão internacional das empresas (FURTADO, 1999).  

Nessa perspectiva, a partir da maior abertura das economias e da revolução das tecnologias 

de comunicações, as cadeias de valores se tornaram mais globalizadas e a fragmentação da 

produção foi crescentemente dispersa geograficamente, o que fez acrescer o adjetivo “global”, 

introduzindo o termo “cadeias globais de valor”. Elms e Low (2013) afirmam que a divisão da 

produção não é algo novo, o elemento novo é a velocidade, escala e amplitude das interações 

globais. Esse novo elemento tem criado desafios para as empresas, operando em um mundo em que 

prevalecem CGVs, elas precisam ser ágeis para lidar com as constantes mudanças de tecnologia, 

comportamento do consumidor, logística e políticas governamentais. 

O modelo de produção baseado nas CGVs é consolidado pelos trabalhos de Gereffi; 

Kornzeniewicz (1994), Gereffi (1994;1999), Appelbaum;Gereffi, (1994), os quais tem por base o 

estudo das novas cadeias de produção constituídas pelas empresas localizadas ao redor do oceano 

Pacífico, e também nas transformações ocorridas nas empresas do México e Estados Unidos, antes e 

depois do Acordo de Livre Comércio da América do Norte. (CRUZ MOREIRA, 2003). A 

abordagem trazida por esses autores leva em consideração o fato de que algumas empresas detêm a 

coordenação e o controle da cadeia produtiva, e, consequentemente, estas buscarão dominar as 

atividades de maior valor agregado, repassando as demais empresas as atividades operacionais. 

De acordo com Gereffi et al (2005), a análise produtiva pela ótica das CGVs permite 

compreender o processo pelo qual a tecnologia é combinada com insumos materiais e de trabalho a 

nível global, e, em seguida, os insumos são processados, comercializados e distribuídos. Avaliar as 

relações entre os setores e atividades dentro da cadeia de produção permite verificar o valor 

agregado em cada etapa, isto é, o montante de ativos tangíveis e intangíveis acrescidos ao longo do 

processo produtivo.  

Nesse sentido, os países ao participar de diferentes etapas do processo de produção, também 

agregam diferentes valores ao processo produtivo. Não obstante, apesar da crescente interação entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento na dinâmica produtiva em CGVs, na atual divisão 

internacional do trabalho, o que ocorre na prática é dominação da tecnologia e dos ativos 

intangíveis pelos países centrais, lhes proporcionando maior retenção de valor agregado da 

produção. Em contrapartida, os países em desenvolvimento acabam por se concentrar nas atividades 

operacionais de baixa agregação de valor. Ressalta-se, assim, que apenas integrar-se em CGVs não 

é suficiente, é necessário que os países busquem estratégias voltadas para a participação na 

produção de bens de maior valor agregado. 
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A estrutura de divisão do valor da produção no âmbito das CGVs obriga analisar o comércio 

a partir de uma ótica de valor adicionado. A medida das atividades se tratando de CGVs envolve a 

utilização de matrizes insumo produto dos países, visando identificar os bens intermediários locais e 

importados utilizados na produção e posterior exportação, bem como, onde se localiza o valor 

adicionado do processo de produção. Isso, porque, a participação em CGVs depende tanto de 

ligações para trás, que indicam a parte das exportações que consistem em insumos produzidos em 

outros países (valor estrangeiro agregado), quanto de ligações para frente, que indicam a parte das 

exportações que incorporam insumos produzidos domesticamente (valor doméstico agregado) aos 

produtos de exportação. 

 

3. Análise do perfil produtivo/comercial do Brasil nas CGVs no período pós abertura 

comercial 

 

Esta seção está dividida em duas subseções: a primeira apresenta uma breve análise sobre a 

liberalização comercial e a internacionalização produtiva do Brasil, com base na análise do IED; a 

segunda apresenta indicadores da estrutura produtiva e comercial brasileira. 

 

3.1 Abertura comercial e a internacionalização produtiva do Brasil 

 

A década de 1990 é marcada pelo redirecionamento do modelo de desenvolvimento 

brasileiro, baseado na industrialização por substituição de importações e intervenção estatal, para 

uma nova estrutura produtiva e comercial reorganizada pela abertura comercial e financeira, e pelas 

proposições neoliberais advindas do Consenso de Washington. 

As políticas neoliberais tinham como pressuposto a intensificação da internacionalização e 

desregulamentação dos mercados, liberalização dos fluxos de comércio com o exterior e 

privatizações. Para Kuczynski & Williamson (2013), os países que adotassem as políticas 

neoliberais veriam a produção doméstica se direcionar para o mercado externo e o Estado passaria a 

ter um papel secundário, tornando desnecessárias as políticas industriais e de comércio. 

A política de reduções de barreiras comerciais, apresentadas na Tabela 1, a seguir, 

caracterizam o processo de abertura comercial da década de 1990. Observa-se que de 1990 até 

1996, as tarifas de importação apresentaram uma redução de 65%, passando de 32,2% para 11,13%. 

Após a segunda metade da década, as alíquotas se mantiveram mais constantes e nos anos 2000 

apresentaram poucas oscilações, se mantendo em um patamar médio de 11,3% no período de 2002 

a 2012. 

 

Tabela 1: Médias das tarifas nominais de importação (%) 

Ano 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2012 

Tarifa 

de imp. 
32,2 21,15 14,38 11,13 13,81 13,80 11,79 10,55 10,63 11,49 11,61 

Fonte: Elaboração própria a partir de Rocha (2011) e IPEADATA. 

  

As reformas econômicas e institucionais, proporcionadas pela abertura comercial e políticas 

de redução tarifária, impactaram estruturalmente os componentes de ordem produtiva, técnica, 

financeira e organizacional de amplos setores industriais. Além desses, outro fator que dinamizou a 

economia e que intensificou o processo de internacionalização produtiva foi a crescente entrada de 

IED no país.  

A partir da década de 1990, autores como Franco (1998) destacaram o papel das empresas 

transnacionais como agentes fundamentais para a retomada do desenvolvimento brasileiro. Para o 

autor, as empresas transnacionais iriam dinamizar a economia interna, pois o capital estrangeiro 

(IED) era visto como essencial para a indústria, uma vez que forneceria os recursos tecnológicos 

para a modernização industrial e garantiria o acesso ao mercado externo. 
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Contudo, no contexto brasileiro, as empresas estrangeiras já se instalavam com certa 

defasagem tecnológica em relação as matrizes, devido ao amplo mercado consumidor interno, o que 

desestimulava a produção para exportações e a busca por competitividade. Esse cenário trouxe 

efeitos negativos para a integração do Brasil no mercado externo, principalmente nos setores 

industriais mais dinâmicos em tecnologia. 

O Gráfico 1, a seguir, mostra os fluxos de IEDs recebidos pelo Brasil. Nota-se, que, 

passaram a ser significativos no País a partir de 1995, e após esse período apresentam uma 

tendência ascendente. Entre 1995 a 1999, a média anual dos fluxos de IED recebidos pelo Brasil foi 

de US$ 18.325 milhões. Em 2000, o país foi receptor de US$ 32.779 milhões, valor que passou para 

US$ 64.045 milhões em 2013, um crescimento de mais de 95%. O destaque é para os anos recentes. 

De acordo com os dados da UNCTAD (2013), entre 2010 e 2013, o Brasil foi destino de quase 5% 

dos fluxos de IED mundial, o que lhe garantiu o 4º lugar no ranking dos países que mais atraíram 

IED em 2012, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Hong Kong. 

 

Gráfico 1 - Fluxos de IED recebidos pelo Brasil (1990 a 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da UNCTAD. 

 

Para complementar a análise, a Tabela 2 apresenta a decomposição setorial do estoque de 

IED recebido pelo Brasil no período pós-abertura comercial. 

 

Tabela 2 - Estoque de IED recebido por atividade econômica (US$ milhões) 
Atividades 

Econômica 
1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2013 % 

Agricultura e 

Extrativa 
925 2,2 2.401 2,3 5.891 3,6 92.775 15,8 68.808 12 

Indústria 27.907 66,9 34.726 33,7 53.763 33,0 236.376 40,3 243.332 42,4 

Alimentos 

e Bebidas 
2.827 6,8 4.619 4,5 6.867 4,2 67.064 11,4 85.725 14,9 

Produtos 
do Fumo 

715 1,7 724 0,7 421 0,3 13.815 2,4 12.853 2,2 

Química 5.331 12,8 6.043 5,9 12.128 7,4 34.378 5,9 32.680 5,7 

Metalurgia e Produtos 
Metal 

3.578 8,6 3.107 3,0 2.322 1,4 34.278 5,8 29.272 5,1 

Automotiva 4.838 11,6 6.351 6,2 11.241 6,9 28.686 4,9 22.452 3,9 

Máquinas e 
Equipamento 

2.345 5,6 3.324 3,2 4.331 2,7 11.185 1,9 10.974 1,9 

Borracha 

e Plástico 
1.539 3,7 1.782 1,7 2.355 1,4 6.951 1,2 7.848 1,4 

Papel 
e Celulose 

1.634 3,9 1.573 1,5 2.275 1,4 7.188 1,2 6.731 1,2 

Material 

Elétrico 
1.101 2,6 990 1,0 2.157 1,3 5.339 0,9 4.396 0,8 

Informática, 

Eletrônicos e Ópticos 
1.412 3,4 3.186 3,1 5.084 3,1 5.451 0,9 5.559 1,0 

Outros 2.588 6,2 3.027 2,9 4.581 2,8 22.041 3,8 24.841 4,3 

Serviços 12.863 30,9 65.888 64,0 102.820 63,2 258.058 43,9 261.605 45,6 

Total 41.696 100 103.015 100 162.807 100 587.209 100 573.745 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Bacen. 
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A Tabela 2 mostra que a divisão setorial do estoque de IED recebido pelo Brasil foi se 

modificando ao longo dos anos. No ano de 1995, verifica-se a preponderância do setor industrial, 

com um percentual de 66,9%. Entretanto, ao longo dos anos 2000, observa-se uma perda de 

participação da indústria no estoque de IED ingressado no País, sendo que em 2013 o percentual foi 

de 42,4%. Juntamente, nota-se uma redução do estoque dos setores mais dinâmicos em tecnologia, 

os quais se destacam os grupos de Automotiva (11,6% em 1995 e 3,9% em 2013), Máquinas e 

Equipamentos (5,6% em 1995 e 1,9% em 2013), Informática, Eletrônicos e Ópticos (3,4% em 1995 

e 1% em 2013). 

Em contrapartida, observa-se na Tabela 2 que os setores mais intensivos em recursos 

naturais, como Agricultura e Extrativa, Alimentos e Bebidas, foram se destacando no estoque de 

IED direcionado ao Brasil a partir dos anos de 1990. O segmento de Agricultura e Extrativa 

representou 12% do IED recebido pelo Brasil em 2013, um aumento de quase 500% em relação a 

1995. A indústria de Alimentos e Bebidas passou de um percentual de 6,8%, em 1995, para 14,9, 

em 2013. O destaque também foi para o setor de serviços, o qual respondia por 30,9% do IED 

direcionado ao Brasil, em 1995, e passou para 45,6% em 2013. 

Nesse sentido, a abertura comercial e as políticas de comércio brasileiro atraíram 

significativos níveis de IEDs ao Brasil, tornando a estrutura produtiva interna mais 

internacionalizada. Contudo, os investimentos estrangeiros direcionados ao País buscam aproveitar 

as vantagens comparativas brasileiras em recursos naturais e também o amplo mercado interno, 

reduzindo o estoque de IED para os setores industriais ao longo dos anos 2000 e impactando 

diretamente na forma como o Brasil vem se inserindo em CGVs. 

 

3.2 Análise produtiva e comercial em termos de valor adicionado 

 

A Tabela 3, a seguir, apresenta os indicadores de valor adicionado doméstico e estrangeiro 

às exportações brasileiras, de forma agregada e desagregada setorialmente, que, de acordo com a 

OCDE (2013), apresentam a participação indireta em CGVs. O valor adicionado doméstico 

compreende a parcela das exportações que agregam valor ao PIB de um país, é também uma proxy 

da participação para frente em CGVs. Já, o valor adicionado estrangeiro mostra o quanto às 

exportações de um país são dependentes de insumos importados, ademais, é um indicador para trás 

da cadeia produtiva. 

 

Tabela 3 - Valor adicionado doméstico (VAD) e valor adicionado estrangeiro (VAE) nas 

exportações brasileiras, por setor e total, de 1995 a 2011 (%). 
 1995 2000 2005 2011 

VAD VAE VAD VAE VAD VAE VAD VAE 

Agricultura, floresta, caça e pesca 95,08 4,92 92,26 7,74 91,12 8,88 90,46 9,54 

Mineração e Extração 89,95 10,05 90,10 9,90 89,39 10,61 90,12 9,88 

Alimentos, Bebidas e Tabaco 92,59 7,41 90,53 9,47 91,04 8,96 90,24 9,76 

Têxteis, couro e calçados 94,00 6,00 92,83 7,17 92,36 7,64 91,15 8,85 

Papel e Celulose 92,99 7,01 91,27 8,73 90,40 9,60 90,48 9,52 

Quimícos e minerais não metálicos 87,15 12,85 82,86 17,14 80,94 19,06 83,34 16,66 

Metalurgia 87,22 12,78 86,46 13,54 84,71 15,29 84,58 15,42 

Máquinas e Equipamentos 89,38 10,62 84,26 15,74 83,78 16,22 83,83 16,17 

Equipamentos elétricos 89,27 10,73 82,74 17,26 84,86 15,14 83,92 16,08 

Eletrônicos e ópticos 82,41 17,59 72,58 27,42 72,81 27,19 75,92 24,08 

Equipamentos de Transporte 87,78 12,22 82,52 17,48 80,80 19,20 80,49 19,51 

Serviços 96,75 3,25 95,69 4,31 95,34 4,66 95,12 4,88 

TOTAL EXP. BRASIL 92,2 7,8 88,5 11,5 88,3 11,7 89,2 10,8 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OECD (2015) 

 

A Tabela 3 mostra que as exportações brasileiras incorporaram maior percentual de valor 

doméstico em relação ao valor estrangeiro em todo o período analisado, o que significa que o Brasil 

produz poucos bens para exportação que demandem insumos importados. Em 1995, o valor 

doméstico adicionado às exportações correspondia a 92,2% do total exportado, em contraposição a 
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7,8% do valor estrangeiro adicionado, isso significa que apenas 7,8 centavos remuneraram fatores 

estrangeiros e 92,2 centavos remuneraram fatores internos. Já, em 2011, houve um aumento do 

valor adicionado estrangeiro ao total das exportações brasileiras, o qual passou a representar 10,8% 

das exportações. 

Desagregando setorialmente, a Tabela 3 permite verificar que todos os setores incorporaram 

um maior valor doméstico nas exportações em todo o período analisado. Contudo, a indústria de 

manufaturas de média e alta tecnologia apresentou os maiores índices de conteúdo estrangeiro nas 

exportações e também os maiores aumentos percentuais no período analisado. O valor adicionado 

estrangeiro nas exportações dos grupos de Eletrônicos e Ópticos e Material Elétrico, representantes 

do complexo eletroeletrônico, aumentou em cerca de 35% e 50%, respectivamente, de 1995 a 2011. 

Os grupos de Metalurgia, Máquinas e Equipamentos e Equipamentos de Transporte, representantes 

do complexo metal mecânico, apresentaram aumentos do conteúdo estrangeiro em suas exportações 

de 20%, 50% e 60%, respectivamente, no período analisado.  

Cabe enfatizar, também, que todos os setores, com exceção dos grupos de Mineração e 

Extração, apresentaram aumentos no valor adicionado estrangeiro nas exportações de 1995 a 2011, 

até mesmo o setor de bens primários, tais como Agricultura, Floresta, Caça e Pesca (TABELA 3). 

Isso permite concluir que a estrutura produtiva e comercial brasileira incorpora uma parcela 

significativamente superior de valor doméstico nas exportações, mas com perdas percentuais no 

decorrer do período de 1995 a 2011, mostrando uma maior abertura produtiva e comercial do Brasil 

ao longo dos anos recentes. 

 

4. Metodologia 

 

A seção da metodologia se divide em duas subseções: primeiramente, apresenta-se a 

delimitação dos complexos eletroeletrônico e metal mecânico; após, apresenta-se a metodologia de 

Especialização Vertical proposta por Hummels et al (2001). 

 

4.1 Os complexos eletroeletrônico e metal mecânico 

 

Haguenauer et al (1984) a partir da matriz intersetorial produzida pelo IBGE para o ano de 

1975, delimitaram sete macro complexos industriais, são eles: Construção Civil, Metal Mecânico, 

Têxtil, Agroindústria, Química, Papel e Gráfica e, Mobiliário. O macro complexo Metal Mecânico 

foi dividido em oito micros complexos, os quais são: Outros Materiais de Transporte, Automotriz, 

Eletrônico, Material e Aparelhos Elétricos, Máquinas e Equipamentos, Produtos Metalúrgicos, 

Metalurgia dos Não Ferrosos, Siderurgia. 

Em estudo posterior Cardoso Jr (2000) analisando o valor adicionado na economia brasileira 

na década de 1990, agrega os tradicionais 42 setores da matriz de insumo produto brasileira em 17 

complexos, dos quais 11 representam complexos industriais. O autor delimita o complexo metal 

mecânico e material de transporte a partir dos seguintes setores: Siderurgia; Metalurgia dos Não 

Ferrosos; Fabricação de Outros Produtos Metalúrgicos; Fabricação e Manutenção de Máquinas e 

Tratores; Fabricação de Automóveis; Caminhões e Ônibus; e Fabricação de Outros Veículos, Peças 

e Acessórios. Também delimita o complexo eletroeletrônico, do qual fazem parte os setores de 

Material Elétrico e Equipamentos Eletrônicos. 

 A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) delimita o complexo 

eletroeletrônico a partir dos seguintes ramos de atividades: Automação Industrial; Componentes 

Elétricos e Eletrônicos; Equipamentos Industriais; Geração Transmissão e Distribuição de Energia 

Elétrica; Informática; Material Elétrico de Instalação; Serviço de Manufatura em Eletrônica; 

Equipamentos de Segurança Eletrônica; Telecomunicações e Utilidades Domésticas. 

Tendo como base a delimitação de Cardoso Jr (2000) para o complexo metal mecânico e a 

delimitação da ABINEE para o complexo eletroeletrônico, identificou-se de forma arbitrária na 

Matriz Insumo Produto brasileira - proposta por Guilhoto e Sesso Filho (2009) e dividida em 56 

setores e 110 produtos. - os setores que fazem parte dos respectivos complexos analisados. A 
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Tabela 4 apresenta os setores que compõem o complexo eletroeletrônico e o complexo metal 

mecânico.  

 

Tabela 4 - Delimitação dos complexos eletroeletrônico e metal mecânico na matriz insumo produto 

brasileira 

Complexo Eletroeletrônico Código 

Eletrodomésticos 

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

Material eletrônico e equipamentos de comunicações 

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 

0325 

0326 

0327 

0328 

0329  

Complexo Metal Mecânico Código 

Fabricação de aço e derivados  

Metalurgia de metais não ferrosos          

Produtos de Metal – exclusive máquinas e equipamentos 

Máquinas e Equipamentos, inclusive manutenção e reparos 

Automóveis, camionetas e utilitários 

Caminhões e ônibus 

Peças e acessórios para veículos automotores 

Outros equipamentos de transporte 

0321 

0322 

0323 

0324 

0330 

0331 

0332 

0333 
Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo Produto Brasileira (Guilhoto e Sesso Filho, 2010) 

 

O complexo metal mecânico é constituído de setores relacionados à produção, 

processamento e utilização de metais. A indústria base do complexo metal mecânico é a siderurgia, 

responsável pela fabricação de aço e ferro. A fabricação de produtos metalúrgicos constitui uma 

etapa intermediária e utiliza produtos siderúrgicos e da metalurgia dos não ferrosos. Os produtos 

metalúrgicos são insumos para as atividades fins da cadeia como a indústria automobilística e 

fabricação de máquinas e equipamentos diversos (CHEQUIN, 2011). A produção do complexo 

eletroeletrônico envolve os segmentos de bens eletrônicos de consumo, equipamentos de 

informática, os quais incluem hardware e software, equipamentos para telecomunicações e 

componentes eletrônicos para as mais variadas atividades, além de eletrodomésticos portáteis e da 

linha branca (BAMPI, 2009). 

 

4.2 Método quantitativo: o índice de Hummels et al (2001) 

 

Hummels et al (2001) foram um dos pioneiros a desenvolver um índice para avaliar 

empiricamente o grau de integração produtiva de um país no comércio internacional. A medida de 

Especialização Vertical (EV) proposta pelos autores quantifica o valor dos insumos importados 

incorporados nos bens exportados. O índice é calculado a partir da matriz insumo produto dos 

países. 

O índice apresentado por Hummels et al (2001) para quantificar o grau de verticalização de 

um país k e setor i é definido como:  

                                          (
                  

              
)                                                

 O valor obtido pela equação (1) é a quantidade de insumos importado contido nas 

exportações de um determinado setor, ou também denominado de valor estrangeiro adicionado às 

exportações. O primeiro termo da equação fornece a quantidade de insumos importados em relação 

à produção bruta do setor. Multiplicando essa relação pela quantidade exportada do setor, encontra-
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se em valores monetários o conteúdo de insumos importados contido nas exportações daquele setor. 

O somatório de todos os setores fornece o índice agregado. 

Hummels et al (2001), para analisar as mudanças no comércio, normaliza o índice de 

especialização vertical pela relação com as exportações totais. Essa relação é definida como:                      

                                                                               
   

  
  

∑      

∑     
                                           

Em que,     é a especialização vertical do país k e    denota as exportações do país k, essa 

relação apresenta o índice de especialização vertical como percentual das exportações totais.  

Para analisar empiricamente, a partir dos dados fornecidos pelas matrizes insumo produto, 

os autores propõem cálculos matriciais. Igualmente a equação (2), a participação de EV nas 

exportações totais de um país k é definida na forma matricial como:  

                                                                           
   

  
      

 

  
                                            

Onde   é um vetor de 1`s        ,    é a matriz de coeficientes de importações        ,   é 

um vetor de exportações        ,   é o número de setores, e    as exportações totais do país. O 

elemento     da matriz    denota os insumos importados do setor   utilizados para produzir uma 

unidade do setor    Por essa relação nota-se que o índice de EV como percentual das exportações 

totais de um país pode ser apresentado como uma média ponderada das exportações setoriais de EV 

pelo peso nas exportações totais. 

A equação (3) mede o valor dos insumos importados utilizados diretamente nas exportações 

totais. No entanto, a análise a partir das matrizes insumo produto permite analisar, também, os 

insumos importados utilizados indiretamente nas exportações, isto é, aqueles insumos que passam 

por diferentes estágios produtivos internamente antes de se tornarem bens exportáveis. O efeito 

direto e indireto será captado pela inclusão da matriz inversa de Leontief na equação (3), originando 

a seguinte equação: 

                                                             
   

  
             

 

  
                                         

Igualmente a equação (3),    é um vetor de 1`s        ,    é a matriz de coeficientes de 

importações         ,   é um vetor de exportações        ,   é o número de setores, e    as 

exportações totais do país e          é a Matriz Inversa de Leontief. A multiplicação da matriz de 

requisitos diretos de insumo importados    com a matriz inversa de Leontief         resulta na 

matriz de requisitos diretos e indiretos de insumos importados. No presente estudo serão analisados 

tanto os efeitos diretos, quanto os indiretos. 

Em relação à análise setorial do índice EV, sabe-se que os elementos (i,j) da matriz      
      apresentam as importações de produtos i que satisfazem uma unidade de demanda final do 

setor j. Nesse sentido, somando todos os elementos de uma coluna j, ou seja, de um setor específico, 

obtém-se os insumos importados dos diversos setores que geram uma unidade de procura final do 

setor j. Como se está considerando as exportações totais como item de procura final, a soma dos 

elementos de uma coluna j da matriz representa o total das importações intermediárias necessárias 

(direta e indiretamente) para obter uma unidade de exportações do setor, isto é a especialização 

vertical do setor j em porcentagem das exportações daquele setor. A principal desvantagem da 

abordagem analisada setorialmente é que as matrizes insumo-produto não diferenciam o conteúdo 

importado de um bem que é consumido domesticamente daquele bem que é exportado, e, por isso, 

deve-se assumir que o conteúdo importado é idêntico nos dois casos. 

 

4.3 Fonte e base de dados 

 

No presente estudo, utilizaram-se as matrizes insumo produto do Brasil propostas por 

Guilhoto e Sesso Filho (2010), fornecidas pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da 

Universidade de São Paulo (NEREUS). As matrizes são divididas em 56 setores e 110 produtos. O 

programa utilizado para os cálculos matriciais foi o Scilab 5.5.2 (Programa Livre). 
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5. Análise dos Resultados 

 

Esta seção apresenta os resultados do índice de especialização vertical de Hummels et al 

(2001). A primeira subseção expõe a análise para o complexo metal mecânico e a segunda subseção 

para o complexo eletroeletrônico. 

 

5.1 Complexo Metal Mecânico 

 

No Gráfico 2 (a) apresenta-se a evolução da especialização vertical do complexo metal 

mecânico em valores monetários, isto é, as exportações especializadas verticalmente. E, no Gráfico 

2 (b) os índices de EV, a partir da relação com as exportações totais do complexo para os anos de 

2000, 2005 e 2009, sendo as duas análises divididas em efeitos diretos e efeitos indiretos. 

 

Gráfico 2 - Especialização Vertical do complexo metal mecânico, em valores monetários e em 

percentual das exportações totais (2000, 2005 e 2009) 

 

(a)                                                                            (b) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

O Gráfico 2 (a) mostra que as exportações especializadas verticalmente do complexo metal 

mecânico apresentaram um aumento de mais de 150% de 2000 a 2005, passando de um total de R$ 

5.244,80 milhões para R$ 13.699,70 milhões. No período pós 2005, ocorre uma inversão, quando se 

observa um decréscimo de cerca de 40%, passando para R$ 9.882,63 milhões em 2009. Contudo, o 

Gráfico 2 (b) mostra que o índice total de especialização vertical como percentual das exportações 

totais do complexo metal mecânico foi decrescente em todo o período analisado, caindo de 18,52%, 

em 2000, para 17,24%, em 2005, e 16,32% em 2009, uma redução de 12% em todo o período. 

Ainda que, tenha se evidenciado um crescimento do valor monetário da especialização vertical na 

primeira metade da década, este não foi suficiente para sustentar um aumento do índice de 

Hummels et al (2001), pois as exportações totais do complexo aumentaram em uma proporção mais 

elevada.  

Observa-se, também, que os efeitos diretos se sobressaíram em relação aos efeitos indiretos 

em todo o período analisado. Esse resultado mostra que a maior parte dos insumos importados são 

incorporados diretamente em bens exportados, indicando que os insumos importados têm criado 

baixas articulações com setores produtivos internos (GRÁFICO 2). 

A Tabela 5, a seguir, mostra a decomposição setorial do índice de especialização vertical do 

complexo metal mecânico. Apresentam-se os dados em valores monetários, em índices percentuais, 

e como percentual das exportações do complexo metal mecânico. 
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Analisando os setores do complexo metal mecânico, a Tabela 5 apresenta uma relevância 

mais acentuada do índice de Hummels et al (2001) no grupo de Outros Equipamentos de Transporte 

em todo o período analisado, o qual apresentou um índice médio de 24,70% no anos de 2000, 2005 

e 2009. O resultado indica que 24,70% das exportações do setor de Outros Equipamentos de 

Transporte incorporaram insumos estrangeiros nesse período. Seguido deste está o grupo de 

Automóveis, Camionetas e Utilitários, com um percentual médio de 18,74%. 

Analisando agora o índice de especialização vertical setorial como percentual das 

exportações totais verifica-se que o setor de Outros Equipamentos de Transporte é o que mais 

contribuiu para o índice total do complexo metal mecânico no ano 2000 (6,11%), já em 2005 e 

2009, o grupo de Fabricação de Ação e Derivados responde pela maior participação nas exportações 

especializadas verticalmente, com percentuais de 4,03% e 3,62%, respectivamente. A trajetória do 

setor de Outros Equipamentos de Transporte apresentou a variação mais significativa, caindo mais 

de 40% na contribuição da especialização vertical do complexo de 2000 a 2009, os demais setores 

permaneceram mais estáveis (TABELA 5). 

 

Tabela 5 - Decomposição do índice de especialização vertical do Complexo Metal Mecânico 

Setores do Complexo Metal Mecânico 
EV 

Valor* 
EV 

(%)** 

EV (% exp. 

totais do 

complexo***) 

2000 

Fabricação de aço e derivados 931,62 15,45 3,29 

Metalurgia de metais não-ferrosos 589,78 14,57 2,08 

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 128,60 13,27 0,45 

Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 474,57 14,38 1,68 

Automóveis,camionetas e utilitários 603,80 18,76 2,13 

Caminhões e ônibus 215,31 17,44 0,76 

Peças e acessórios para veículos automotores 569,85 15,68 2,01 

Outros equipamentos de transporte 1.731,27 29,41 6,11 

TOTAL Complexo metal mecânico 5.244,80 18,52 18,52 

2005 

Fabricação de aço e derivados 3205,17 15,79 4,03 

Metalurgia de metais não-ferrosos 1.432,06 16,36 1,80 

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 298,68 11,88 0,38 

Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 1.739,66 14,64 2,19 

Automóveis,camionetas e utilitários 2.047,97 19,96 2,58 

Caminhões e ônibus 1.150,37 19,04 1,45 

Peças e acessórios para veículos automotores 1.520,60 15,95 1,91 

Outros equipamentos de transporte 2.305,19 22,66 2,90 

TOTAL Complexo metal mecânico 13.699,70 17,24 17,24 

2009 

Fabricação de aço e derivados 2.193,62 15,42 3,62 

Metalurgia de metais não-ferrosos 1.558,19 15,82 2,57 

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 325,55 11,60 0,54 

Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 1.284,92 13,88 2,12 

Automóveis,camionetas e utilitários 974,21 17,49 1,61 

Caminhões e ônibus 436,03 16,94 0,72 

Peças e acessórios para veículos automotores 975,94 14,82 1,61 

Outros equipamentos de transporte 2.134,15 22,08 3,53 

TOTAL Complexo metal mecânico 9.882,63 16,32 16,32 

Fonte: Resultados da pesquisa 

* Valor monetário -  efeitos diretos e indiretos (R$ milhões). 

** EV(valor monetário)/Exportações de cada setor 
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A preponderância do grupo Outros Equipamentos de Transporte em todo o período 

analisado - embora com tendência decrescente ao longo dos anos 2000 - é explicado pela sua 

liderança na indústria brasileira em termos de inovatividade. Segundo um estudo realizado por 

Furtado et al (2007), a partir da metodologia do Índice Brasil de Inovação, o setor de Outros 

Equipamentos de Transporte se destaca por abarcar as atividades da indústria aeronáutica, as quais 

apresentam altos investimentos em P&D com projetos destinados à produção de aeronaves para 

exportação. 

 

5.1 Complexo Eletroeletrônico 
 

O Gráfico 3 (a) apresenta a evolução da especialização vertical do complexo eletroeletrônico 

em valores monetários e o Gráfico 3 (b) apresenta o índice EV em percentual das exportações totais 

do complexo, para os anos de 2000, 2005 e 2009. Dividiu-se a especialização vertical em efeitos 

diretos e indiretos. 

 

Gráfico 3 - Especialização Vertical do complexo eletroeletrônico, em valores monetários e em 

percentual das exportações totais do complexo (2000, 2005 e 2009). 

a)                                                                            b)  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

A tendência verificada para o complexo metal mecânico também é verificada para o 

complexo eletroeletrônico, o qual apresentou um aumento das exportações especializadas 

verticalmente de quase 100% na primeira metade da década de 2000, passando de R$ 1.276,12 

milhões, em 2000, para R$ 2.546,69 milhões em 2005. E, na segunda metade da década, um 

decréscimo de quase 35%, caindo para R$ 1.680,79 milhões em 2009. (GRÁFICO, 3(a)) 

Não obstante, O Gráfico 3 (b) indica que o índice total de especialização vertical como 

percentual das exportações do complexo eletroeletrônico mostrou-se decrescente nos anos 2000. O 

índice de Hummels et al (2001) passou de 21,39%, em 2000, para 20,36%, em 2005, e 17,53%, em 

2009, uma redução de quase 20% em todo o período. Contudo, nota-se que os percentuais foram 

superiores aos verificados para o complexo metal mecânico, confirmando a hipótese de Prochnik 

(2010) de que os setores mais dinâmicos tecnologicamente estão mais integrados em CGVs. 

 Ademais, verifica-se que os efeitos diretos foram superiores aos efeitos indiretos, 

representando que a maior parte dos insumos importados foi destinada diretamente para a produção 

de bens exportáveis, sem passar por outras etapas do processo produtivo interno. 
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A Tabela 6, a seguir, mostra a decomposição setorial do índice de especialização vertical do 

complexo eletroeletrônico. Apresentam-se os dados das exportações EV em valores monetários, em 

índices percentuais, e como percentual das exportações do complexo eletroeletrônico. 

 

Tabela 4 - Decomposição do índice de especialização vertical do Complexo Eletroeletrônico 

Setores do Complexo Eletroeletrônico 
EV 

Valor* 
EV 

(%)
** 

EV (% exp. 

totais do 

complexo)
*** 

2000 

Eletrodomésticos 42,57 16,09 0,71 

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 181,07 28,84 3,03 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 261,49 17,73 4,38 

Material eletrônico e equipamentos de comunicações 730,68 23,93 12,25 

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 60,31 11,06 1,01 

TOTAL Complexo eletroeletrônico 1.276 21,39 21,39 

2005 

Eletrodomésticos 106,60 15,74 0,85 

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 228,13 29,54 1,82 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 548,43 15,18 4,38 

Material eletrônico e equipamentos de comunicações 1545,09 23,88 12,35 

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 118,44 12,14 0,95 

TOTAL Complexo eletroeletrônico 2.547 20,36 20,36 

2009 

Eletrodomésticos 53,73 14,85 0,56 

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 157,05 28,73 1,64 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 682,51 15,03 7,12 

Material eletrônico e equipamentos de comunicações 683,59 21,70 7,13 

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 103,91 10,50 1,08 

TOTAL Complexo eletroeletrônico 1.681 17,53 17,53 

Fonte: Resultados da pesquisa 

* Valor monetário - efeitos diretos e indiretos (R$ milhões). 

** EV(valor monetário)/Exportações de cada setor 

*** R$ milhões 

 

A decomposição das exportações especializadas verticalmente do complexo eletroeletrônico 

mostra que dentre os setores integrantes do complexo o que apresenta o maior índice de 

especialização vertical é o setor de Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática, no 

qual se verifica um índice de 28,84%, 29,54% e 28,73%, em 2000, 2005 e 2009, respectivamente. 

Em segundo lugar, aparece o setor de Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicações, com 

índices de 23,93%, 23,88%, 21,70%, em 2000, 2005 e 2009 respectivamente. Seguindo aparece o 

setor de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (17,73%; 15,18%; 15,03%), Eletrodomésticos 

(16,09%; 15,74%; 14,85%) e Aparelhos/Instrumentos Médico-Hospitalar, Medida e Óptico 

(11,06%; 12,14%; 10,50%) (TABELA 6). 

Analisando a especialização vertical de cada setor como percentual das exportações do 

complexo eletroeletrônico verifica-se que o setor que mais contribuiu para a especialização vertical 

do complexo é o grupo de Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicações, com valores de 

12,25%, 12,35% e 7,13% em 2000, 2005 e 2009, respectivamente. Vale observar que de 2005 a 

2009, a contribuição desse setor caiu significativamente (-43%) impactando diretamente na redução 

das exportações EV do complexo eletroeletrônico.  
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6. Considerações Finais 

 

O presente estudo buscou contribuir com a análise da integração de segmentos industriais 

brasileiros em CGVs, com ênfase nos complexos eletroeletrônico e metal mecânico. Para isso 

utilizou-se a metodologia de especialização vertical proposta por Hummels et al (2001) para 

quantificar o grau de inserção, nos anos de 2000, 2005 e 2009.  

As análises mostraram que a abertura comercial e o processo de reduções tarifárias 

possibilitou ao Brasil atrair significativos níveis de IEDs, tornando a estrutura produtiva interna 

mais internacionalizada. Contudo, o Índice de Hummels et al (2001) mostrou que os complexos 

eletroeletrônico e metal mecânico estão inseridos fracamente em CGVs, e a inserção foi decrescente 

ao longo dos anos 2000. O resultado indica que mesmo após uma maior internacionalização 

produtiva ainda existem dificuldades para o País se integrar em CGVs de forma mais dinâmica e 

competitiva nos setores relevantes do ponto de vista industrial, dentre os quais se destaca o 

complexo metal mecânico e eletroeletrônico.  

Ademais, os dados de valor adicionado às exportações brasileiras mostraram a 

preponderância dos bens intensivos em recursos naturais na estrutura produtiva e comercial 

brasileira, uma vez que são os segmentos que mais adicionam valor as exportações. Essa estrutura 

pode estar limitando o dinamismo tecnológico do Brasil e não o tornando um país atrativo para os 

investimentos ligados a estratégia de eficiência produtiva das empresas transnacionais. Como visto, 

os IEDs que entram no País são atraídos, principalmente, pelo amplo mercado consumidor 

(estratégia de busca por mercado) e pela abundância de recursos naturais (estratégia de busca por 

recursos), diminuindo possibilidades de integração em CGVs pela ótica do valor estrangeiro 

adicionado às exportações. 
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