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DEMANDAS SOCIAIS, POLÍTICA EXTERNA E REGIONALISMO

Haroldo Ramanzini Júnior1

RESUMO

Nos últimos anos tem sido crescente o debate sobre como introduzir maior atuação da sociedade na política externa 
brasileira e no Mercado Comum do Sul (Mercosul). A participação social no âmbito doméstico e a ampliação do espaço e 
das temáticas sociais no âmbito do Mercosul são processos que se inter-relacionam. O texto tem como objetivo: discutir 
conceitualmente as relações entre participação social e integração regional, abordar as mudanças ocorridas no Mercosul 
nos anos 2000 e analisar como tem ocorrido no Brasil a participação social nas questões do Mercosul, com foco na análise 
do Programa Mercosul Social e Participativo (PMSP). 

Palavras-chave: política externa brasileira; regionalismo; participação social.

SOCIAL DEMANDS, FOREIGN POLICY AND REGIONALISM

ABSTRACT

In the last years, the academic community and activists have increasingly debated how Brazilian foreign policy and 
particularly the position the country have in the Common Market of the South (Mercosur) could be shaped by society. 
Social participation in the domestic sphere and the expansion of social issues within Mercosur are interrelated processes. 
The paper aims to: conceptually discuss the relationship between social participation and regional integration, address 
Mercosur changes in the 2000s and analyze social participation in Brazil in matters of Mercosur, focusing on analysis of 
the Program Mercosur Social and Participatory (PMSP).

Keywords: brazilian foreign policy; regionalism; social participation.

JEL: F50; F55; F59.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, também em outros países da América do Sul, o tema do aumento da permeabilidade 
das instâncias estatais à participação social, seja no âmbito municipal, estadual ou federal é objeto 
de debate no governo e nas sociedades. Há várias propostas de criação ou, em alguns casos,  
de fortalecimento de mecanismos e instâncias de diálogo e ação conjunta. O objetivo é garantir aos 
diferentes segmentos da sociedade maior acesso às arenas de formulação e implementação da ação 
do estado. No bojo desse processo, no âmbito acadêmico, ampliou-se significativamente os estudos 
sobre as diferentes formas diretas de participação social nas políticas públicas, de modo a verificar o 
seu modo de funcionamento, sua relação com os atores políticos e suas consequências.

Não é apenas no âmbito das instituições domésticas que se busca ampliar a participação social.  
No Mercado Comum do Sul (Mercosul), nos anos 2000, ocorreu uma ampliação da participação 
social nas estruturas do bloco. Do Foro Consultivo Econômico e Social (FCES) e da Comissão 
Parlamentar Conjunta (CPCM), criados em 1994, às cúpulas sociais e ao Parlamento do Mercosul, 
criados em 2006, passando, posteriormente, pela implementação do Plano Estratégico de Ação 
Social (Peas), do Instituto Social, do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos (IPPDH), 
do Programa Mercosul Social e Solidário e da Unidade de Participação Social (UPS) há um 
reconhecimento de que a integração e a cooperação regional necessitam do envolvimento da 
sociedade e de ações cujas forças do mercado não são capazes de oferecer. Essa ampliação do 
espaço das temáticas e da participação social no âmbito do Mercosul incita reflexão sobre as suas 
motivações e impactos na estrutura do bloco. 

Assim como é importante refletir sobre como tem ocorrido, no âmbito doméstico, a atuação 
das sociedades nas temáticas relativas ao Mercosul, é igualmente necessário analisar as motivações 
e os resultados da formalização de instâncias de participação nos rumos do bloco. Nesse sentido, 
este artigo tem três objetivos. Em primeiro lugar discutir, conceitualmente, as relações entre 
participação social e integração regional. Em segundo lugar abordar as mudanças ocorridas no 
Mercosul nos anos 2000, particularmente aquelas fundamentadas na concepção de ampliar os 
espaços de participação e das temáticas sociais no âmbito do bloco. Em terceiro lugar, analisar 
como tem ocorrido no Brasil a participação social nas questões do Mercosul, com foco na análise 
do Programa Mercosul Social e Participativo (PMSP). 

O foco analítico do trabalho, a partir do Brasil, busca destacar a conexão entre participação social 
no âmbito doméstico e ampliação do espaço e das temáticas sociais no âmbito do Mercosul, partindo 
da ideia que esses processos se inter-relacionam e podem se fortalecer mutuamente. Neste sentido, 
a estratégia de participação política dos atores domésticos envolvidos com o Mercosul impacta e é  
influenciada por dinâmicas associadas ao desenvolvimento do bloco. A inserção de temas sociais  
e as ações no sentido de ampliar a participação social têm origem nas mudanças na política doméstica 
dos países com a emergência de novas lideranças políticas nos anos 2000 (Ayerbe, 2008) que,  
apesar da sua diversidade, têm maior conexão social na sua forma de governo. Ao mesmo tempo,  
a virada para um Mercosul mais social tem a ver com certo reconhecimento das dificuldades enfrentadas 
pelo bloco e com a tentativa de constituir uma agenda mais positiva com o envolvimento de atores 
domésticos relativamente mais favoráveis à integração. 

A maior parte da importante literatura sobre participação social, democracia participativa, sociedade 
civil e políticas públicas no Brasil (Wampler, 2012; Carlos, Oliveira e Romão, 2014; Bruera, 2015)  
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não tem estudado a questão da participação nas temáticas de política externa. Neste sentido, é fundamental 
analisar como a nova arquitetura das relações entre o estado e a sociedade impacta a política externa – que é 
uma política pública estratégica para o destino das sociedades (Pinheiro e Milani, 2013) – e como essa política 
tem respondido aos anseios de maior democratização. Do mesmo modo, trabalhos sobre política externa 
brasileira para o Mercosul (Mariano, 2007 e Lazarou e Luciano, 2015) e pesquisas sobre o desenvolvimento 
institucional da integração (Malamud, 2005; Hoffmann, Coutinho e Kfuri, 2008), embora tenham 
identificado padrões relevantes que guiam a política brasileira e que explicam o desenvolvimento institucional 
do bloco, não tiveram como foco o estudo da dimensão da participação social, no eixo inter-relacionado 
doméstico-internacional. Se partirmos da ideia de que a densidade de um processo de integração regional 
tem relação com o grau de adesão das sociedades à dinâmica da integração, é fundamental, portanto, 
um entendimento mais preciso da forma como tem ocorrido a participação dos atores domésticos nas 
questões do Mercosul e da amplitude e consequências das mudanças no bloco nos anos 2000 em direção 
à ampliação da participação social.

2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL E REGIONALISMO

Nos anos 2000 a América do Sul se depara com uma situação relativamente nova. Uma vez consolidado 
o regime democrático, há uma nítida evolução da noção de democracia delegativa para formas de 
democracia participativa como um passo necessário de maturidade e de estabilização política da região 
(O’Donnell,1994; 2001). Assim, o estudo da democracia na América do Sul teria de considerar não 
apenas os aspectos formais do regime democrático – liberdade de imprensa, eleições, separação de 
poderes –, mas também os arranjos institucionais que conectam as preferências dos cidadãos e das 
políticas públicas, particularmente as chamadas “novas formas de participação institucionalizada” 
(Córdova, 2015, p. 155). Nesse contexto, torna-se cada vez mais questionável a ideia de que a 
burocratização, no sentido de isolamento das agências estatais, seja um fator necessário para a formulação 
de políticas eficientes. O movimento predominante é de fomentar a participação de diferentes 
atores políticos que contribuam na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.  
A participação social torna-se cada vez mais um princípio organizacional de gestão do estado.  
Isso tem consequências para as experiências de regionalismo e de integração regional, que passam 
também por um período de mudanças importantes caracterizadas pela criação de novas instituições 
como a Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba) e a União das Nações Sul-Americanas (Unasul), 
e pela modificação de outras, como é o caso do Mercosul, que será abordado na seção seguinte.  
O ponto comum é a ampliação dos atores e temas da cooperação e da integração regional para além 
das temáticas comerciais e ações no sentido de ampliar a participação social. 

A emergência de novas lideranças políticas na região (Ayerbe, 2008) com presidentes de esquerda 
e centro-esquerda, notadamente Tabaré Vasques e José Mujica, no Uruguai, Nestor e Cristina Kirchner, 
na Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, no Brasil, Hugo Chávez, na Venezuela,  
e Fernando Lugo, no Paraguai, apesar das suas diferenças, gerou ampliação das oportunidades de voz 
para grupos sociais historicamente excluídos, seja por meio da participação em postos executivos no 
âmbito do estado, seja em conselhos municipais, comunitários, plebiscitos, conferências nacionais, 
referendos ou orçamento participativo. Zaremberg (2014, p. 384) coloca questões relevantes para se 
refletir sobre a ampliação da participação social nesse novo contexto: estas experiências de participação 
local são novas formas que escondem velhos vícios políticos? Ou, ao contrário, são inovações genuínas 
que abrem caminhos para novos processos mais horizontais e inclusivos? O que influencia os resultados 
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dessas experiências para que elas se encaminhem num sentido ou noutro, rumo ao controle político 
e ao aprofundamento da democracia? Certamente não é possível generalizar as experiências.  
No Brasil o entendimento mais recente da agenda de pesquisa sobre a questão é de que a efetividade 
dos arranjos participativos para a gestão pública e a qualidade da democracia depende de fatores 
como: presença de associações civis, o papel da tradição associativa na estruturação das práticas 
participativas, a compatibilidade entre os projetos políticos do governo e da sociedade civil e 
seu desenho institucional (Carlos, Oliveira e Romão, 2014). Por sua vez, o grau de sucesso das 
demandas dos atores sociais parece ter relação com aspectos como capacidade de organização, 
grau de internacionalização e conexão com atores políticos relevantes. 

Ao refletir sobre as experiências participativas, é necessário ter cautela ao considerar a relação 
entre participação e influência social. Em um trabalho seminal, Arnstein (1969) indica a existência 
de oito níveis diferentes de participação dos cidadãos nas políticas públicas: manipulação, terapia, 
informação, consulta, apaziguamento, parceria, delegação de poder e controle social. São simplificações,  
porém artifícios analiticamente úteis. Nos primeiros seis, os cidadãos são ouvidos e expressam suas opiniões, 
mas não tem como garantir que sua visão será considerada pelos atores mais poderosos. Outros autores 
seguem a mesma perspectiva conceitual. Lasker e Guidry (2008) apresentam uma diferenciação entre 
oportunidade, voz e influência no processo decisório: 

os atores têm uma oportunidade de participar do processo quando são convidados ou criam uma oportunidade 
por conta própria. Tem voz, quando a oportunidade lhes permite expressas suas ideias aos outros.  
Tem influência quando suas ideias e sugestões são utilizadas para a tomada de decisão (Lasker e Guidry, 
2008, p. 201, tradução do autor). 

É possível identificar diferentes caminhos pelos quais se pode influenciar o processo político:  
i) fornecer comentários por escrito; ii) participar em reuniões; iii) participar em comitês consultivos 
ou regulatórios; iv) comunicar-se informalmente com funcionários; v) litígio; vi) utilizar o 
parlamento; vii) utilizar outra agência; viii) mobilizar os membros ou a sociedade; ix) ir ao presidente 
(Dür e De Bièvre, 2007).Vários fatores afetam a influência: instituições, características de grupo,  
fatores específicos do tema, autoridade e respaldo legal. Diferenças de recursos fazem com que as organizações 
tenham capacidades desiguais de influência (Dahl, 1982, p. 47). Essa ressalva inicial sobre a relevância 
de buscarmos diferenciar as noções de participação e influência na análise da participação social se faz 
necessária, pois, por vezes, há sobreposição das duas ideias que, em realidade, indicam processos distintos. 
A primeira refere-se a uma forma de interação; a segunda, com o resultado da interação. Como veremos 
nas duas seções seguintes, essa diferenciação é fundamental para entendermos o significado da atuação 
social no Mercosul e no Programa Mercosul Social e Participativo.

No âmbito doméstico dos países houve ampliação da participação social, ainda que com consequências 
diversas, do ponto de vista do aprofundamento da democracia ou da ampliação da influência da 
sociedade na determinação de políticas estratégicas. Quando se reflete sobre a atuação da sociedade 
dos países do Mercosul nas políticas públicas, inclusive na política externa, há enormes desafios. 
Um deles é que o que se entende por participação social nos países não é exatamente a mesma coisa, 
o que tem consequências sobre o entendimento de como a participação social deve se verificar no 
bloco regional. A própria lógica e o objetivo da participação social pode ser distinto, de acordo com 
a política em questão. Além disso, é importante ter em conta, como Bruera (2015) chama atenção,  
de que a participação social está inserida em um jogo político complexo em que questões eleitorais e a 
necessidade de governabilidade têm um papel central. Isso se aplica também à participação social no Mercosul.  
Nessa perspectiva, é possível pensar que a ampliação da participação e das temáticas sociais buscou 
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balancear os movimentos dos que são contrários ao bloco ou favoráveis ao seu retrocesso para uma área de  
livre comércio. Do mesmo modo, buscou criar novos temas e questões para a agenda da integração, de modo 
a engajar um maior número de atores domésticos e tentar construir novos apoios para a integração. Ao abrir 
canais de participação social no âmbito das estruturas do bloco isso tornaria o processo menos identificado 
com as preferências das elites políticas e econômicas (Martins, 2014). 

Referindo-se aos atores governamentais, Martins (2014, p. 106) considera que o que se ampliou 
consideravelmente nos últimos anos “foi o grau de participação de outras áreas de governo para 
além das chancelarias e dos ministérios de economia e comércio, que sempre estiveram à frente 
do Mercosul. Quase todos os ministérios brasileiros têm alguma interface com o Mercosul”.  
Isso também ocorreu na perspectiva dos atores e movimentos sociais. Desde os anos 1990 observa-se 
a mobilização dos atores sociais em relação ao Mercosul, particularmente dos movimentos sindicais 
(Vigevani, 1997). Nos anos 2000 essa mobilização ampliou-se significativamente e passou a incluir 
organizações como a Associação Brasileira de ONGs, a Articulação de Mulheres Brasileira, o Centro 
Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, o Centro de Apoio ao Migrante, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), a Rede Brasileira pela Integração dos Povos (Rebrip),  
entre outras (Budini, 2015). Trata-se de uma atuação relevante, à medida que, no Brasil, movimentos e 
organizações sociais, de sindicatos, de mulheres, de direitos humanos, de educação, de meio ambiente, 
de micro, pequena e média empresas, de economia solidária, entre outros, são, em geral, importantes 
pontos de apoio na sociedade para políticas favoráveis ao Mercosul e para a implementação de políticas 
setoriais no âmbito do bloco, em um contexto em que surgem ou fortalecem-se visões céticas à 
centralidade do bloco para a política externa e comercial do país. 

Assim, fortalece-se a noção de um regionalismo participativo (Acharya, 2003), tanto no sentido 
de maior conexão entre as sociedades e os estados no encaminhamento de parte das questões relativas 
à agenda do Mercosul, quanto na ampliação das possibilidades de participação social na própria 
estrutura do bloco, embora operacionalmente limitada, como veremos na seção seguinte. De acordo 
com Acharya (2003):

o termo regionalismo participativo tal como utilizado aqui se distingue por duas características principais.  
A primeira, no nível do regional oficial, refere-se à aceitação dos governos de uma visão mais flexível de soberania 
estatal e da norma de não interferência nos assuntos internos dos Estados. Isto permite uma discussão mais 
aberta em relação aos problemas enfrentados pela região e cria mais espaço para atores não governamentais 
no processo decisório. A segunda característica do regionalismo participativo é o desenvolvimento de maior 
conexão entre governos e sociedade civil na gestão de questões regionais e transnacionais. Isso significa não 
apenas maior cooperação entre os movimentos sociais que leva ao surgimento de uma sociedade civil regional,  
mas também possibilita uma interação mais positiva entre o regionalismo da sociedade civil e o regionalismo 
oficial dos Estados (Acharya, 2003, p. 382, tradução do autor). 

Neste trabalho utilizamos a noção de regionalismo participativo no sentido de expressar a maior 
conexão entre os estados e as sociedades, no encaminhamento de parte das questões relativas à agenda do 
Mercosul e também para caracterizar as próprias mudanças institucionais do bloco, voltadas para ampliação 
da participação social. Não incorporamos a primeira parte da definição de Acharya (2003), pois não é 
possível considerar que há diminuição na ênfase e na centralidade que a ideia de soberania estatal tem 
para os estados do Mercosul, particularmente para o Brasil (Mariano, 2007; Desiderá Neto et al., 2014; 
Lazarou e Luciano, 2015).

As modificações do Mercosul nos anos 2000 têm como origem mudanças na estrutura doméstica dos países. 
Como afirma Acharya (2003, p. 388, tradução do autor) “a emergência e o papel das instituições regionais,  
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em geral, são produtos de estruturas e instituições políticas domésticas”. A questão é que as 
mudanças no bloco podem ter efeito de spill-over para o âmbito interno dos estados. A ampliação das  
formas de interação no Mercosul para além dos contatos entre atores estatais e, principalmente,  
das relações interpresidenciais (Malamud, 2005) impacta a atuação dos atores sociais no âmbito 
doméstico e pode favorecer pressões para se encontrar soluções regionais para desafios endógenos 
e transnacionais à região, como migrações, meio ambiente, tráfico de drogas e direitos humanos.  
O próprio encaminhamento desses temas implica o envolvimento de atores sociais, que têm conhecimento 
e capacidade de vocalização de demandas, mesmo que em alguns casos contrários à política dos estados.

Além disso, com a ampliação dos canais pelos quais cidadãos podem participar da agenda e das 
decisões relativas ao bloco, pode-se aumentar as possibilidades de influência nos rumos da integração.  
A participação social no âmbito doméstico pode gerar uma cultura de participação que tende a se estender 
para a arena regional com resultados favoráveis à integração, do ponto de vista da descentralização 
da relação entre os países. Do mesmo modo, a interação regional e internacional dos atores sociais 
é uma forma de compensar eventual capacidade limitada de influência no âmbito doméstico.  
Keck e Sikkink (1998) trabalham com essa ideia a partir da noção de “efeito bumerangue”, quando:

canais de interação entre o estado e os atores domésticos são bloqueados, o efeito bumerangue de 
influência transnacional pode ocorrer, no sentido de atores não governamentais atravessarem seus estados 
e procurarem aliados internacionais para colocar pressão nos seus estados a partir do âmbito externo 
(Keck e Sikkink, 1988, tradução do autor). 

Em alguns casos, a articulação de grupos sociais específicos das sociedades dos países do Mercosul 
antecede a criação de espaços institucionais no bloco, sendo possível pensar que há situações em que 
a emergência do espaço institucional no bloco é fruto, também, desse trabalho prévio de articulação e 
demanda dos atores sociais. No caso dos movimentos sindicais, a coordenadora das centrais sindicais do  
Cone Sul foi criada em 1986, portanto antes do próprio surgimento do Mercosul e da criação  
do Subgrupo de Assuntos Laborais, Emprego e Seguridade Social, o Subgrupo de Trabalho (SGT) 
no 10, criado em 1991 (Mariano, 2001). 

3  OS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO MERCOSUL E AS 
MUDANÇAS NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO

Nos anos 2000 ocorreu uma ampliação da participação social nas estruturas do Mercosul. Para caracterizar 
as mudanças do Mercosul no período atual, em comparação com os anos 1990, alguns autores utilizam 
a noção de “regionalismo pós-liberal” (Serbin, 2013). De acordo com essa noção, o foco dos acordos a  
partir de então se relaciona com as perspectivas de desenvolvimento, justiça social e autonomia 
nacional e regional, não apenas ou principalmente com a liberalização comercial e de investimentos, 
prevalecente nos anos 1990. Nesse contexto, há o fortalecimento de uma agenda social que busca 
ampliar a participação e as temáticas sociais no bloco. 

A abertura de espaços institucionais para a participação social no Mercosul amplia a legitimidade 
do bloco. Isso pode tornar a integração menos dependente ou vulnerável às preferências pessoais ou 
idiossincrasias dos líderes políticos. Nessa perspectiva a realização das Cúpulas Sociais do Mercosul, 
criada durante a Presidência Pro-tempore do Brasil, em 2006, é considerada um marco do ponto de 
vista da participação social. A Declaração Final da I Cúpula Social do Mercosul, de 13 de dezembro 
de 2006, aponta que:
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propomos que os governos apoiem e estimulem a participação direta das organizações da sociedade civil 
em todos os Subgrupos de Trabalho e nas Reuniões Especializadas do Mercosul, e que sejam criados 
mecanismos para incorporá-las como observadoras no Grupo Mercado Comum (GMC) e no Conselho 
Mercado Comum.2

Isso deixa evidente a demanda dos atores sociais em ter condições de intervir efetivamente no 
direcionamento do Mercosul.

Nessa perspectiva, na linha do proposto neste texto, o estudo da participação social no Mercosul 
deve ser considerado tanto na perspectiva das ações dos estados para promover a participação quanto na 
perspectiva das demandas e ações dos atores sociais por maior abertura de espaços institucionais do Mercosul.  
Observando as declarações finais das treze Cúpulas Sociais do Mercosul é possível notar o constante 
apoio ao Mercosul e ao seu aprofundamento por parte dos atores da sociedade que ali interagem.  
Na declaração final da XVIII Cúpula Social do Mercosul, ocorrida em julho de 2015, esse apoio também 
se apresenta claramente: “é fundamental que afirmemos que os problemas e as limitações do atual processo 
do Mercosul devem ser resolvidos com mais direitos, mais participação e mais integração e não com a 
negação e retrocesso que representam os acordos de livre comércio”.3

Na avaliação do ex-presidente Lula da Silva: 

(…) todos almejamos maior participação da sociedade na construção de um Mercosul ainda mais 
democrático, cidadão e solidário. Não seria possível manter o vigor da integração somente com base em 
ações dos estados e governos, por mais convergentes e motivadas que sejam. Desde então, reforçamos, 
significativamente, a participação social dentro da estrutura do Mercosul, com destaque para a Cúpula da 
Costa do Sauípe, na Bahia, há dois anos, quando criamos a Comissão de Coordenação de Ministros de 
Assuntos Sociais e o Instituto Social do Mercosul. Naquela ocasião, pela primeira vez, ministros da área 
social participaram da reunião do Conselho do Mercado Comum, a fim de dar os primeiros passos em 
direção a um Plano Estratégico de Ação Social para o Mercosul. No âmbito desse Plano, estabelecemos 
metas regionais de desenvolvimento mais ambiciosas do que os Objetivos do Milênio das Nações Unidas. 
Para a consecução desse Plano serão adotadas políticas sociais comuns entre os quatro membros do 
Mercosul representando um esforço inédito de coordenação. É com esses valores que estamos construindo 
um novo Mercosul, o Mercosul dos povos.4

Para que o Mercosul seja um “Mercosul dos povos” entende-se a necessidade de incluir na 
agenda do bloco temas como políticas sociais, cultura, educação, saúde, trabalho, migrações,  
entre outros. Essas temáticas coincidem com a lógica do regionalismo participativo, já que se referem 
a temáticas em que há maior propensão à participação social. Um corolário dessa dinâmica é a 
criação de acordos, normas e regulamentos que favoreçam certa cooperação social, como o Plano 
Estratégico de Ação Social (Peas), que surgiu em 2010, o Grupo de Alto Nível de Emprego (2004), 
o Instituto Social (2007), a Unidade de Participação Social (2010), o Plano de Ação para a Criação 
de um Estatuto da Cidadania no Mercosul (2010) e a Reunião de Ministras e Altas Autoridades da 
Mulher do Mercosul (2011). 

A realização das cúpulas sociais e as formas de participação social no bloco têm efeitos de radiação 
para o âmbito doméstico dos estados e para a própria integração. Nessa linha, de acordo com Martins 
(2014, p. 113) “foi na Cúpula Social de Córdoba, em 2006, que se discutiu pela primeira vez a  

2. Disponível em: <http://goo.gl/7EUyaa>. Acesso em: 23 ago. 2015.

3. Disponível em: <http://goo.gl/0hFquJ>. Acesso em: 24 ago. 2015.

4. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão de encerramento da Cúpula Social do Mercosul em Foz 
do Iguaçu-PR, 16 de dezembro de 2010.
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ideia de elaboração de um Plano de Ação Social para o Mercosul. Levada aos presidentes, a proposta foi 
aprovada e oficialmente incorporada à agenda oficial, dando origem ao Peas”. Nessa mesma perspectiva,  
como veremos na seção seguinte, a necessidade de organizar a participação brasileira nas Cúpulas Sociais do 
Mercosul foi um elemento relevante para a criação do Programa Mercosul Social e Participativo em 2008.  
São evidências de desdobramentos fortalecedores da participação social que ocorrem a partir de estruturas 
de incentivos geradas no âmbito do Mercosul.

São prioridades acordadas pelos estados do Mercosul em matéria de desenvolvimento social regional 
no âmbito do Peas: i) erradicar a fome, a pobreza e combater as desigualdades sociais; ii) garantir os 
direitos humanos, a assistência humanitária e a igualdade étnica, racial e de gênero; iii) universalizar 
a saúde pública; iv) universalizar a educação e erradicar o analfabetismo; v) valorizar e promover a 
diversidade cultural; vi) garantir a inclusão produtiva; vii) assegurar o acesso ao trabalho decente e aos 
direitos previdenciários; viii) promover a sustentabilidade ambiental; ix) assegurar o diálogo social;  
e x) estabelecer mecanismos de cooperação regional para a execução e financiamento de políticas sociais 
(Mercosul, 2010).5Referindo-se aos programas de transferência condicionada de renda nos países da 
Comunidade Andina (Bolívia, Equador, Colômbia e no Peru), Romão (2014, p. 184) considera que 
se trata de uma espécie de “estratégia regional não coordenada de combate à pobreza transgeracional”. 
A partir do Peas e pensando a questão no âmbito do Mercosul, o esforço parece ser exatamente no 
sentido de buscar uma forma de ação coordenada de combate à pobreza. 

Em 2004 foi criada a Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar (Reaf ), que possibilitou 
um acordo sobre bases para o reconhecimento e identificação da agricultura família no Mercosul, 
além da implementação de registros nacionais de agricultura familiar. De acordo com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário do Brasil (MDA) “ao longo do processo de consolidação da REAF o 
funcionamento das Seções Nacionais tem sido gerido pelos coordenadores nacionais, e há uma expressiva 
participação da sociedade civil por meio das organizações da agricultura familiar”.6 Como um dos 
efeitos da atuação da Reaf, em 2008, foi criado o Fundo da Agricultura Familiar do Mercosul (FAF).  
Na temática da agricultura familiar, organizações da própria sociedade e de amplitude regional,  
como a Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur (Coprofam), 
contribuem significativamente para os trabalhos da Reaf, pelo conhecimento e pela articulação de 
suas organizações filiadas para que participem das seções nacionais (Martins, 2014). Observe-se que 
o encaminhamento da temática da agricultura familiar no âmbito do Mercosul contribui para o 
fortalecimento das instâncias de participação no âmbito doméstico a partir da atuação das seções nacionais. 

Do ponto de vista da incorporação das demandas sociais no bloco, a criação do Parlamento do Mercosul,  
em 2006, apresenta potencialidades no que tange à possibilidade de reforço institucional do bloco. 
O parlamento pode tornar-se um ator de relevância política ao incorporar as demandas sociais 
do bloco, ao contribuir para a definição de uma agenda prioritária para a região, desencadeando  
discussões ou a criação de novos órgãos que abordem as temáticas regionais em uma perspectiva regional. 
O sufrágio universal, ao incentivar os eleitores, parlamentares e partidos políticos a discutir as questões 
regionais, consolida os valores democráticos na região. O Protocolo Constitutivo (2005) estabelece 
como funções principais do Parlamento do Mercosul: i) fortalecer a cooperação interparlamentar;  
ii) agilizar a incorporação nos ordenamentos jurídicos internos das normas do Mercosul; iii) contribuir para 
uma adequada representação dos interesses dos cidadãos dos estados-partes; e iv) apoiar o compromisso 

5. Disponível em:<http://goo.gl/JvoRgO>. Acesso em: 14 out. 2015.

6. Disponível em:<http://goo.gl/Ij0whR>. Acesso em: 24 ago. 2015.
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democrático do Mercosul. Cabe também ao parlamento, que é o sucessor imediato da Comissão Parlamentar 
Conjunta (CPC), fazer recomendações ao Conselho Mercado Comum (CMC). A elaboração de projetos de 
lei alcança validade, tornando-os efetivos para cada estado, se aprovada pelos respectivos congressos nacionais. 

O Protocolo Constitutivo (2005) do Parlamento do Mercosul não prevê participação decisiva do 
órgão no processo legislativo regional, ou a possibilidade de maior controle sobre as instâncias decisórias  
do bloco, inclusive sobre sua instância maior, o Conselho Mercado Comum. A ideia de realizar um processo 
de eleições diretas para garantir representatividade cidadã a um parlamento comunitário contrasta com o 
fato de se atribuir a essa instituição função essencialmente de consulta, em relação aos órgãos que detêm  
o poder de decisão (Mariano, 2011). O Artigo 4o do Protocolo Constitutivo (2005), referente às competências, 
sinaliza que a função principal é de consulta e informação, não de produção legislativa comunitária.  
Contudo, a consolidação do Parlamento do Mercosul tem a ver com poderes reais, não apenas consultivos, 
por exemplo capacidade decisória na distribuição de recursos comunitários, como seriam os do Fundo para 
a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). Essa distribuição poderia ser decidida pelo parlamento, 
respeitadas as prerrogativas dos estados. Observadas as diversidades, observe-se que a competência maior 
do parlamento europeu é a votação do orçamento da comissão europeia.

A partir da análise das mudanças do Mercosul, no sentido de ampliar a participação e as temáticas 
sociais no bloco, fica evidente que, em alguns casos, há distância entre a vontade política favorável à 
ampliação da atuação social e a limitação de meios para que as instituições ou acordos no âmbito do 
bloco operem. Em outros casos, há falta de informações sobre os canais de ação para a participação social, 
o que limita o impacto potencial dos acordos e instituições existentes. De todo modo, não é possível 
deixar de reconhecer a ampliação dos espaços e das oportunidades de participação social no Mercosul.  
Nos anos 1990 a representação da sociedade civil estava concentrada nos atores de maior poder 
econômico, atores privilegiados no âmbito do Fórum Econômico e Social do Mercosul, no qual 
movimentos sociais e populares não se sentiam representados (Martins, 2014). Hoje há mudança 
nessa percepção, fruto dos avanços dos últimos anos. Apesar desses avanços, há dificuldades para o 
regionalismo participativo no Mercosul, particularmente para as instituições regionais que envolvem 
a sociedade, concretizar ações ou intervir efetivamente nos rumos e decisões estratégicas da integração, 
ou seja, transformarem a participação em influência. A continuidade na composição institucional das 
estruturas de decisão do Grupo Mercado Comum e do Conselho Mercado Comum são evidências disso, 
assim como as dificuldades de operacionalização do Parlamento do Mercosul e sua função consultiva, 
conjugada com a baixa capilaridade dos órgãos regionais e estatais às recomendações oriundas das 
cúpulas sociais. São alguns dos temas de discussão complexa, também porque direta ou indiretamente 
envolvem a questão da soberania dos estados e um aspecto comum às experiências de regionalismo 
na região, é que buscam ser fortalecedoras da soberania e da autonomia. Por isso a continuidade do 
desenho institucional intergovernamental que privilegia visões nacionais sobre a integração. 

4  OS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO NACIONAL NAS TEMÁTICAS  
DO MERCOSUL: O CASO DO PROGRAMA MERCOSUL  
SOCIAL E PARTICIPATIVO7

No Brasil o principal espaço de participação social nas questões relativas ao Mercosul é o Programa 
Mercosul Social e Participativo (PMSP). O PMSP tem como objetivo divulgar as iniciativas do 

7. Esta seção baseia-se em Ramanzini Júnior e Farias (2014).



Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 20 | Maio/Ago. 2015
Demandas Sociais, Política Externa e Regionalismo14

governo relacionadas ao Mercosul, debater temas relacionados ao bloco e encaminhar sugestões da 
sociedade civil. O programa é formado por: 

representantes dos Ministérios que atuam no bloco e lideranças de organizações sociais que atuam em 
setores como agricultura familiar, pequenas e médias empresas, mulheres, meio ambiente, juventude, 
trabalhadores urbanos e do campo, direitos humanos, economia solidária, saúde, educação, cooperativismo, 
cultura e povos indígenas, entre outros.8 

Observa-se na sua composição o envolvimento de atores governamentais e sociais.  
Martins (2014, p. 122), que já ocupou o cargo de assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República 
(2006-2010) e de coordenador das Cúpulas Sociais do Mercosul (2006, 2008 e 2010), considerou que 
“o Programa Mercosul Social e Participativo funciona na prática como um Conselho, informalmente 
denominado Conselho Brasileiro do Mercosul Social e Participativo”. Portanto, o PMSP se encaixa 
exatamente no que Córdova (2015, p. 155) chama de “novas formas de participação institucionalizada”.

Algumas questões são comuns aos diferentes trabalhos que analisam conselhos9 de políticas 
públicas (Pires, 2011). Em que medida esses espaços oferecem possibilidades de influência sobre as 
políticas públicas? Os indivíduos que atuam nos conselhos representam organizações da sociedade civil? 
Quais são as organizações que ocupam cadeira nesses conselhos? Qual a sua composição e os critérios 
pelos quais foram chamados a participar? Qual a relação entre a participação e as estratégias de ação 
dos atores da sociedade envolvidos com a política pública? Os conselhos são vistos como instâncias 
aptas a promover os interesses dos atores da sociedade presente? Do mesmo modo, e considerando 
a discussão conceitual da primeira parte do texto sobre a diferença entre participação e influência, 
deve-se levar em conta questões como: qual ator decide quem participa do processo decisório?  
Como os participantes são selecionados? O exercício muda a política? Quem tem o controle final sobre 
as decisões? Outros atores conseguem modificar o ponto de vista e as posições dos que conduzem o 
processo de consulta? Há canais informais de interação? Qual o papel deles?

De acordo com o Decreto no 6.594, de 6 de outubro de 2008, que instituiu o Programa Mercosul 
Social e Participativo,10 o programa tem as seguintes finalidades: i) divulgar as políticas, prioridades, 
propostas em negociação e outras iniciativas do governo brasileiro relacionadas ao Mercosul;  
ii) fomentar discussões no campo político, social, cultural, econômico, financeiro e comercial que 
envolvam aspectos relacionados ao Mercosul; iii) encaminhar propostas e sugestões que logrem consenso, 
no âmbito das discussões realizadas com as organizações da sociedade civil, ao Conselho do Mercado 
Comum e ao Grupo do Mercado Comum do Mercosul. 

Observa-se pelos objetivos do programa que a sua natureza é fundamentalmente consultiva, e não 
há mecanismos que garantam a influência do exercício.11 O decreto que institui o programa prevê que 
a participação da sociedade civil será definida nos termos da portaria conjunta da Secretaria-Geral da 

8. Ver Brasil (2014).

9. Segundo a definição do portal da transparência do governo federal, “os conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre 
Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.  
Os conselhos são o principal canal de participação popular encontrada nas três instâncias de governo (federal, estadual e municipal)”. 
Disponível em: <http://goo.gl/gd4b0y>. Acesso em: 20 ago. 2015.

10. Disponível em:<http://goo.gl/7KR5oe>. Acesso em: 25 ago. 2014.

11. Ainda segundo o Decreto, no seu Artigo 3o “o Programa Mercosul Social e Participativo será coordenado pelo Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores ou pelos substitutos por eles designados 
para esse fim”. Por fim, o inciso I, do Artigo 3o, indica que “participarão do Programa Mercosul Social e Participativo os órgãos e as entidades 
da administração pública federal, de acordo com suas competências, e as organizações da sociedade civil convidadas, nos termos e na forma 
definidos em portaria conjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores”. 
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Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores. Essa portaria encontra-se em fase 
de elaboração. Foi objeto de consulta pública no site da Secretaria-Geral da Presidência da República 
até o dia 15 de novembro de 2014. Ainda não foi regulamentada.12 O critério para participação até 
o momento, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, é que: 

as entidades convidadas a compor o PMSP têm projeção nacional – pela presença em diversos 
estados da federação ou por se destacarem na condução de pautas temáticas específicas – e se 
dedicam à temática da integração, especialmente ao acompanhamento das diversas iniciativas no 
âmbito do Mercosul.13

Nas falas de autoridades governamentais sobre o PMSP está presente a ideia de que o programa seria 
um espaço de diálogo permanente entre o governo e a sociedade acerca da definição de temas prioritários 
e das políticas do Brasil para o Mercosul. De acordo com Luiz Dulci, então ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, no momento de lançamento do PMSP, “esperamos que esse conselho possa 
não apenas expressar o ponto de vista da sociedade civil, mas enriquecer as propostas que o governo do 
presidente Lula apresenta aos órgãos decisórios do Mercosul”.14

De 2008 a 2014 as reuniões do PMSP não tiveram periodicidade fixa. Até o presente, o programa não 
conta com secretaria executiva. Quando foi criado, em outubro de 2008, a expectativa era que se reunisse 
quatro vezes ao ano – sempre antecedendo as reuniões do Grupo Mercado Comum – para divulgar as 
políticas e iniciativas do governo relacionadas ao Mercosul, fomentar discussões sobre temas diversos da 
integração e encaminhar sugestões emanadas da sociedade civil.15 As reuniões, no entanto, ocorreram duas 
ou três vezes ao ano e, no período de outubro de 2010 a março de 2012, segundo relato do Instituto de 
Desenvolvimento e Direitos Humanos, não houve reuniões.16 Parece perder-se também a ideia de parcial 
conexão com as reuniões do Grupo Mercado Comum. 

Pela sua trajetória até o momento, as principais atividades do PMSP são preparar a representação 
brasileira para as Cúpulas Sociais do Mercosul, definir a delegação brasileira nessas cúpulas e refletir 
sobre formas de participação. O conteúdo discutido na última reunião do PMSP, realizada no dia 
1o de abril de 2015, confirma essa análise. O objetivo da reunião foi “dar início ao processo de 
organização e preparação da 18aCúpula Social do Mercosul, que deve acontecer no final da Presidência 
Pro Tempore do Brasil, em junho deste ano”.17 Em um relato posterior à reunião, a Secretaria-Geral  
da Presidência indicou que “a plenária do PMSP solicitou ser protagonista na organização da 
18a Cúpula Social do Mercosul. Para tanto, as entidades da sociedade civil decidiram ampliar a 
representação do Grupo Focal para dezessete entidades, compondo, assim, a comissão organizadora 

12. Na minuta apresentada pelo governo, no Artigo 2o, afirma-se que “O Mercosul Social e Participativo fica organizado na forma de um Plenário,  
uma Coordenação, um Secretaria-Executiva e, a critério do Plenário, Grupos de Trabalho”. Do ponto de vista da coordenação, a minuta da Portaria indica 
que ela será “exercida conjuntamente pelos Ministros de Estados Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e das Relações Exteriores”. 
Entre as atribuições da coordenação está “acolher e encaminhar à Seção Nacional Brasileira do Grupo do Mercado Comum propostas e sugestões 
aprovadas por consenso pelo Plenário”. Minuta de 4 jun. 2009. Disciplina a execução do Programa Mercosul Social e Participativo, instituído pelo 
Decreto no 6.594, de 6 de outubro de 2008.

13. Programa Mercosul Social e Participativo, 8 jul. 2015. Disponível em: <http://goo.gl/G3S5MW>. Acesso em: 25 ago. 2015.

14. Conselho Brasileiro do Mercosul Social e Participativo é criado em cerimônia no Palácio do Planalto. Disponível em: <http://goo.gl/QUyhwP>. 
Acesso em: 20 ago. 2015.

15. Disponível em: <http://goo.gl/wMhcNv>. Acesso em: 20 ago. 2015.

16. Relatório Direitos Humanos e Participação Social no Mercosul. Documento paralelo: relato das reuniões. Disponível em: <http://goo.gl/u5DdPz>. 
Acesso em: 20 ago. 2015.

17. Secretaria-Geral dá início ao processo de organização da Cúpula Social do Mercosul. Disponível em: <http://goo.gl/zQOacp>. Acesso em: 
19 jun. 2015.
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da Cúpula”.18 De acordo com Antônio Simões, subsecretário-geral da América do Sul, Central e do 
Caribe do Ministério das Relações Exteriores, durante a reunião do PMSP, em 1o de abril de 2015: 

durante esta presidência Pro Tempore do Brasil, estamos nos concentrando em dois aspectos. O primeiro 
é a renovação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), que completa 10 anos 
este ano e contempla cerca de 45 projetos, com investimentos de 1,4 bilhão de dólares. O segundo 
aspecto é discutir as exceções à Tarifa Externa Comum.19 

É relevante observar que as prioridades definidas pela Presidência Pro Tempore do Brasil em 
relação ao bloco, não surgem, por exemplo, da interação com o PMSP. Por outro lado, o papel do 
PMSP e dos atores da sociedade civil brasileira na organização da XVIII Cúpula Social do Mercosul, 
ocorrida em Brasília, em julho de 2015, está reconhecido no documento final da cúpula: “A XVIII 
Cúpula Social reconhece o processo autônomo de construção desta cúpula e felicita o governo 
brasileiro pelo esforço empreendido nesta mudança de paradigma na construção da Cúpula Social”.20

Um mérito do PMSP é envolver atores sociais nas dinâmicas da integração. Tem um efeito  
de socialização e de troca de informação sobre as questões do Mercosul. Mas, do ponto de vista de 
influenciar o governo brasileiro, especialmente as posições que o Brasil assume no Grupo Mercado 
Comum, a instância máxima do Mercosul, o exercício parece limitado. Aparentemente não se trata 
do seu principal objetivo. Mesmo a inclusão de temas como agricultura familiar, saúde, educação e 
os esforços de harmonização e coordenação de políticas sociais presentes na agenda do Brasil para o 
Mercosul parece mais fruto da ação do governo e dos ministérios setoriais do que resultado das pressões 
de movimentos sociais relacionados a essas temáticas com participação ativa no PMSP, embora a 
implementação dessa agenda tenha o apoio desses atores e, em alguns casos, a sua própria formulação.  
Em geral, os movimentos sociais no Brasil têm uma visão crítica em relação ao acordo Mercosul-União 
Europeia, ao tratado de livre-comércio com Israel, mas a visão é favorável ao Mercosul e contrária a 
propostas de retrocesso na integração.21

Observamos que o PMSP é um mecanismo relevante de interação entre o estado e a sociedade 
na discussão de questões relativas ao Mercosul. Ele busca ampliar a densidade da integração regional 
por intermédio de maior envolvimento da sociedade. Isso é realizado dentro de um movimento 
mais amplo de abertura do estado à participação social, movimento este resultante da demanda 
dos movimentos e organizações da sociedade civil por um espaço institucionalizado, em especial 
no Mercosul, de participação. Pesquisas futuras poderiam verificar o perfil dos que se engajam no 
PMSP e a relação da atuação no programa com a sua estratégia de ação política. 

Do ponto de vista das suas ações, o PMSP, até o momento, tem capacidade limitada de influenciar 
os rumos da integração e o comportamento do Brasil em relação ao Mercosul. Não há mecanismos 
para monitorar e acompanhar os acordos ali alcançados. O exercício parece mais voltado para 
a participação do que para a garantia da influência de diversos setores da sociedade na inserção 
internacional do país. Um potencial risco dessa situação seria desencadear um processo de perda de 
interesse dos atores domésticos envolvidos no desenvolvimento do PMSP aliado a certo esgotamento 
normativo do bloco.

18. Programa Mercosul Social e Participativo, 8 jul. 2015. Disponível em: <http://goo.gl/2w6xSl>. Acesso em: 25 ago. 2015.

19. Secretaria-Geral dá início ao processo de organização da Cúpula Social do Mercosul. Disponível em: <http://goo.gl/je5yvB>. Acesso em: 
19 jun. 2015.

20. Disponível em: <http://goo.gl/0DQpDk>. Acesso em: 24 ago. 2015.

21. Ver Brasil (2014). Disponível em: <http://goo.gl/jatUKS>. Acesso em: 23 jan. 2015. Cúpula Social do Mercosul pede suspensão de acordo 
com Israel. Disponível em: <http://goo.gl/YEFOqE>. Acesso em: 23 jan. 2015.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O regionalismo participativo pode contribuir para o adensamento da participação social no âmbito interno 
e para a construção ou fortalecimento de ações em torno de temáticas sociais no âmbito regional que, 
por sua vez, podem favorecer a participação social no âmbito doméstico. Há elementos que evidenciam 
essa perspectiva: a criação do Fundo da Agricultura Familiar do Mercosul (FAF), o Parlamento do 
Mercosul, a concretização de um Plano de Ação Social representado pelo Peas e a criação do PMSP 
como um aspecto necessário para organizar a participação brasileira nas cúpulas sociais. Também não 
podem deixar de ser visualizados, na perspectiva dos governos, como tentativas de criar novas agendas 
e interações em face de dificuldades enfrentadas pelo bloco. Embora o Mercosul incorpore agendas 
sociais como da erradicação da fome, segurança alimentar, combate à pobreza extrema e saúde pública 
de qualidade, a questão que surge é se e como o bloco pode contribuir para o encaminhamento desses 
desafios, o quanto se relacionam com a dinâmica regional de cooperação e integração entre os países. 
Nessa reflexão, questões como políticas de conteúdo local e de integração produtiva regional colocam-se 
na medida em que os aspectos econômicos da integração não podem ser desconsiderados. 

Nos anos 2000 a efetivação de instâncias de participação social no Mercosul teve importantes 
resultados do ponto de vista de ampliar a interface de atores e políticas nacionais com dinâmicas 
do bloco. Mas limitados do ponto de vista de ampliar a influência dos atores sociais na integração 
e nas suas instâncias executivas. Nesse debate é importante ter em conta que a consolidação das 
instâncias e das temáticas sociais no bloco têm a ver com a perspectiva de atingir objetivos pleiteados. 
Dificuldades observadas no PMSP coincidem com dificuldades encontradas em outras instâncias 
participativas, fato que mostra validade no esforço ensaiado neste texto de conectar as preocupações 
e instrumentais analíticos da literatura sobre participação social, democracia participativa, sociedade 
civil e políticas públicas, com a literatura de análise de política externa brasileira. 
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RESUMO

Ao longo das últimas décadas, as mudanças nos padrões de produção e de consumo transformaram a forma pela qual o 
comércio mundial é regulado internacionalmente. Essa alteração também reflete-se nas estratégias empreendidas pelos 
países no âmbito dos acordos de integração preferencial. Mais do que tarifas, regras de comércio estão desenvolvendo-se  
como as grandes barreiras comerciais do século XXI. Nesse contexto, a integração regional passa a avançar por meio 
da integração regulatória, que determina os processos de coerência, convergência e coordenação institucional entre os 
membros de acordos preferenciais. Frente ao impasse político e econômico em que se encontra o Mercado Comum do 
Sul (Mercosul), faz-se oportuno analisar um novo modelo de integração econômica, que vá além das exceções tarifárias e 
das regras de origem específicas, mas que permita o fortalecimento da integração regulatória entre as partes. Este artigo 
tem o objetivo de discutir as dimensões da integração regulatória nesse novo paradigma de acordos comerciais e como 
os parceiros do Mercosul – liderados por Brasil e Uruguai – podem tomar iniciativas de harmonização institucional no 
sentido de ampliar os ganhos gerados pelo aprofundamento da integração do bloco. 
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ABSTRACT

Over the last few decades, changes in production and consumption patterns have transformed the way world trade 
is internationally regulated. This change is also reflected in the strategies undertaken by countries under preferential 
integration agreements. More than tariffs, trade rules are evolving as major trade barriers of the 21st century. In this context, 
regional integration is made through regulatory integration that determines the processes of coherence, convergence 
and coordination of the institutional framework between preferential agreements members. Given the political and 
economic impasse in which it is currently found, it is appropriate to examine a new model of economic integration for 
Common Market of the South (Mercosur) that goes beyond tariff exceptions and specific rules of origin, but also enable 
the strengthening of regulatory integration between the parties. This article aims to discuss the dimensions of regulatory 
integration in this new paradigm of trade agreements and how Mercosur partners – led by Brazil and Uruguay – can take 
initiatives of institutional harmonization in order to extend the gains from further integration of the block.
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1 INTRODUÇÃO

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) vem enfrentando, nos últimos anos, grandes desafios para dar 
continuidade ao seu processo de integração econômica. Entre os principais desafios está a expansão do bloco,  
com as negociações de inclusão da Venezuela, cujo compromisso tarifário deve ser finalizado apenas 
em 2018, e da Bolívia, ainda em estágios iniciais de integração. Outro desafio relevante é derivado 
não só da crise econômica internacional, mas também das crises econômicas internas que afetaram 
particularmente os dois maiores sócios do bloco – Brasil e Argentina –, contribuindo para o impasse 
das negociações de temas que levem a uma maior integração regional. Alargamento e aprofundamento 
são dois dos sérios desafios enfrentados pelo Mercosul. 

O cenário internacional, por sua vez, passa por grandes transformações e apresenta novos desafios 
para o Mercosul. Com o impasse das negociações da Rodada de Doha3 da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), vários países partiram para uma estratégia mais agressiva de negociação de acordos 
preferenciais. Assiste-se, assim, à multiplicação de um nova geração de acordos preferenciais de comércio 
que, além da liberalização do comércio via redução de tarifas, regras de origem e defesa comercial, partem 
para a definição de regras mais ambiciosas que as da OMC (OMC-plus), como em serviços e propriedade 
intelectual, mas também em áreas fora do âmbito da organização, como em investimento, concorrência, 
meio ambiente, padrões trabalhistas e economia digital (OMC-extra). Os exemplos mais avançados desse 
novo modelo de integração vêm sendo negociados não só no Transpacific Partnership Agreement (TPP)  
entre Estados Unidos, Japão, Austrália e outros, agregando doze países do Pacífico, mas também no 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), entre Estados Unidos e União Europeia.  
Por já contarem com tarifas reduzidas, essas negociações concentram-se em um novo padrão de integração, 
focando a negociação de novas estratégias de cooperação, de convergência e de coerência regulatórias.

Outro desafio que marca o quadro do comércio internacional é o fortalecimento da produção e 
do comércio via cadeias globais de valor (CGV), que transforma a competitividade de produtos em 
competitividade de tarefas, e no qual a agregação de valor via serviços torna-se ponto central da cadeia.  
Tal fenômeno reforça a tendência aos acordos preferenciais de redução ou eliminação de tarifas,  
ao uso mais flexível de regras de origem e à modernização das atividades aduaneiras no âmbito de 
novos arcabouços de facilitação de comércio e eficiência de infraestrutura. Mais além, exige um novo 
patamar de integração, por meio de regras mais aprofundadas e com nova abrangência de temas. 

Frente ao impasse político e econômico em que se encontra o Mercosul, faz-se oportuno 
analisar um novo modelo de integração econômica que vá além das exceções tarifárias e das regras 
de origem específicas e que permita, também, o fortalecimento da integração regulatória entre 
as partes. O momento atual permite avanços na complementariedade entre Brasil e Uruguai, 
uma vez que existe um mecanismo de aproximação entre as duas economias definido pelo Grupo 
de Alto Nível Brasil-Uruguai (GAN Brasil-Uruguai) assinado em nível presidencial em 2012. 

3. Desde o surgimento do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – do inglês General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – são realizadas 
rodadas de negociação entre os Estados-membros com o objetivo de reduzir as barreiras comerciais com vistas à liberalização do comércio 
internacional. A Rodada Doha, também chamada de Agenda Doha de Desenvolvimento, foi lançada em novembro de 2001 no Catar.  
Esta é considerada a rodada mais complexa da história do GATT, tendo em vista que seu foco é a abertura de mercados agrícolas e industriais 
objetivando atingir um equilíbrio entre os interesses de países em desenvolvimento e desenvolvidos. Devido aos impasses nas negociações,  
o prazo estabelecido para o fim da rodada, de três anos, não foi cumprido e, apesar das reiteradas tentativas de negociação, até este momento 
não se conseguiu finalizar a rodada. Existe uma grande expectativa por parte dos países em desenvolvimento e da própria OMC em atingir 
um resultado positivo na Conferência Ministerial de Nairóbi, a ser realizada em dezembro de 2015.
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Esse momento deveria ser usado para adensar o processo de integração entre os dois países,  
de forma a antecipar o que poderia ser feito futuramente com o Mercosul.

Este artigo tem como objetivo discutir as dimensões da integração regulatória no novo padrão 
de acordos comerciais e como os parceiros do Mercosul – liderados por Brasil e Uruguai – podem 
avançar nesse processo, visando ampliar os ganhos gerados pelo bloco. 

O trabalho divide-se em cinco seções, incluindo esta introdução. A seção 2 apresenta a transformação 
dos acordos comerciais a partir das últimas décadas, em que a integração tarifária dá lugar a novos 
modelos que estendem a harmonização às regras de comércio, investimento e regulação das atividades 
produtivas entre os parceiros. A seção 3 discute as dimensões da integração regulatória e como os Estados 
devem cooperar para potencializar seus ganhos oriundos do aprofundamento dos acordos preferenciais.  
A seção 4 analisa especificamente como o Mercosul, enquanto bloco, e o Brasil e o Uruguai, 
enquanto parceiros bilaterais, podem tomar iniciativas no sentido de ampliar a integração regulatória 
entre suas economias. A seção 5 conclui, enfatizando a necessidade de se aprofundar a integração 
institucional entre os parceiros do Mercosul para superar os entraves atuais ao aprofundamento 
do comércio intrabloco, uma iniciativa para a qual a liderança do Brasil mostra-se crucial. 

2 DA INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA À INTEGRAÇÃO REGULATÓRIA 

Ao longo das últimas décadas, as mudanças nos padrões de produção e de consumo transformaram a forma 
pela qual o comércio mundial é regulado internacionalmente. Essa alteração também reflete-se nas estratégias 
empreendidas pelos países no âmbito dos acordos de integração preferencial. Mais do que tarifas, regras de 
comércio estão desenvolvendo-se como as grandes barreiras comerciais do século XXI.

A literatura especializada trabalha a questão a partir de diversas perspectivas, entre as quais 
merecem destaque os termos “política comercial pós-moderna” (Dymond e Hart, 2000) e “agenda 
comercial regulatória” (De Bièvre, 2006). Em ambos os casos, as expressões cunhadas referem-se às 
mudanças nas regras de integração, que deixaram para trás os compromissos negativos, como redução 
tarifária e concessões mútuas, para adentrar em um marco normativo positivo, pautado na adoção e no 
cumprimento de políticas, práticas e procedimentos específicos de regulação em nível internacional.

Seguindo essa linha de pensamento, Baldwin (2014) reconsiderou a questão do comércio,  
ao definir o regionalismo do século XX como aquele focado na supressão de barreiras aduaneiras e 
essencialmente caracterizado pela comercialização de mercadorias “produzidas aqui, vendidas lá”.  
O autor diferencia o regionalismo do século XXI como muito mais complexo e abrangente,  
ao adicionar ao comércio tradicional de mercadorias o comércio de bens intermediários, serviços, ideias, 
know-how, capitais e pessoas. O processo de produção passa a ser operado de forma descentralizada,  
podendo ser abrangido pela definição de Baldwin (2014) de “produzido em todos os lugares e vendido aqui”.  
Nesse modelo, papel de destaque é dado à regulação como peça-chave de todo o processo. 

A partir desses novos conceitos, chama-se a atenção para a mudança de paradigma do modelo produtivo, 
que passa a ter base nas CGV e do modelo de integração, que supera o discurso do “velho comércio”  
sobre concessões tarifárias para o discurso de modernização dos acordos preferenciais, agora tendo base em 
marcos de integração regulatória, inserindo-se em um comércio muito mais dinâmico do que aquele do 
final do século XX.
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Para que a integração econômica concretize-se e traga vantagens reais a seus participantes,  
é importante que os Estados compreendam que as principais barreiras comerciais encontram-se 
dentro de suas fronteiras, as chamadas behind-the-border measures (medidas para dentro da fronteira),  
de forma que a temática da regulação preferencial e internacional torna-se matéria de debate obrigatório. 

Nesse contexto, a integração regional passa a avançar por meio da implementação de um 
modelo regulatório comum entre os membros de acordos preferenciais em processos de coerência, 
convergência ou coordenação de suas normas internas. O resultado é que não será mais pela mera 
produção normativa de regulação de fronteira que se fará a eliminação de obstáculos ao comércio.

O novo tipo de integração, pautada na integração das regulações e não mais na liberalização 
das fronteiras, não se concentra apenas nos níveis mais altos de representação do Poder Executivo,  
mas espraia-se pelas agências governamentais especializadas, com ênfase no papel das agências regulatórias. 
Tal transição, explica Raustiala (2002), implica em um sistema de cooperação em rede, no qual a 
convergência regulatória e a coerência entre agências governamentais permitem maior interação, 
transparência e construção de capacidade administrativa para enfrentar os desafios impostos pelo 
comércio internacional atual.

Em atenção às mudanças que o regionalismo do século XXI impõe, torna-se imperativa a 
discussão e o desenvolvimento desse novo tipo de integração, com vistas à criação de mecanismos 
e estratégias inovadores para ultrapassar os velhos entraves que subsistem no cenário do comércio 
preferencial do modelo tradicional. 

Em face das diferenças existentes nos sistemas institucionais nacionais, e como resposta ao desafio 
da busca de coerência e convergência regulatórias, bem como da necessidade de aproximação entre 
agências governamentais, a OCDE passou a desempenhar papel de destaque. 

A OCDE, desde o início da década de 1990, começou a se debruçar sobre a questão regulatória. 
As primeiras iniciativas foram voltadas à criação de grupos de trabalhos – o Ad Hoc Multidisciplinary 
Group on Regulatory Reform e o Regulatory Management and Reform Group – que focavam a análise 
dos impactos provocados pela disfunção das diversas regulações. Diante da importância do tema e 
por incentivo dos Estados-membros, foi criado, em 2009, o Regulatory Policy Committee como 
órgão permanente. Os trabalhos aprofundaram-se e, em 2012, foi publicada a Recommendation of the 
OECD council on regulatory policy and governance, enfocando a questão da convergência regulatória 
por meio de princípios norteadores de boas práticas, os regulatory guidelines. 

Entre os estudos de referência propostos pela OCDE, destaca-se o de Jacobs (1994), no qual são 
apresentados quatro modelos de regulação internacional: i) regulação negociada – realizada por meio de 
acordos internacionais formais e vinculantes para o estabelecimento de um sistema regulatório comum;  
ii) regulação cooperativa – realizada pela aproximação e flexibilização das regulações nacionais,  
mediante o intercâmbio de informações e a coordenação de agendas e regras; iii) regulação delegada –  
em que o controle sobre a regulação é delegado a um agente determinado, normalmente supranacional; 
e iv) regulação semigovernamental – realizada por meio de órgãos privados internacionais que estabelecem 
certificações internacionais, os chamados padrões privados internacionais. 

Para a realização desses modelos, são adicionalmente apresentadas ferramentas ou estratégias de 
ação de diferentes intensidades: harmonização, sistematização, reconhecimento mútuo e coordenação. 
A harmonização e a sistematização implicam adoção de uma mesma regulação para todos os envolvidos, 
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suprimindo a autonomia regulatória nacional. O reconhecimento mútuo concentra-se na escolha 
de objetivos comuns, pautando-se na reciprocidade, ainda que haja diversidade regulatória. Já a 
coordenação é um mecanismo voltado para a redução gradativa das diferenças regulatórias de forma 
voluntária e negociada. 

Segundo estudo realizado por Mavroidis e Hoekman (2015) no âmbito do International Centre 
for Trade and Sustainable Development (ICTSD), os maiores níveis de coordenação regulatória 
apresentam-se entre os países de maior desenvolvimento que, desde o final da década de 1980, dedicam-se  
ao tema em nível regional e multilateral, como os esforços empreendidos pela União Europeia,  
pela União Europeia-Canadá (Ceta) e pela Austrália-Nova Zelândia (Anzcerta). No outro extremo, 
são apresentados exemplos de coordenação regulatória nas relações Sul-Sul. 

3 DIMENSÕES DA INTEGRAÇÃO REGULATÓRIA

Embora já exista número expressivo de estudos sobre o tema da integração regulatória, ainda não 
existe uma consolidação dos termos apropriados para a compreensão da nova dimensão da integração.

Para fins desta análise, são assumidos os conceitos que seguem.

O termo mais abrangente é o de cooperação regulatória, ainda que a expressão mais adequada 
pareça ser a de governança regulatória, compreendida como a ação conjunta internacional voltada 
à regulação. 

A cooperação regulatória pode ser realizada por meio de duas dimensões: uma horizontal –  
coerência regulatória; e outra vertical – convergência regulatória. Tal divisão, entretanto,  
não simboliza visões alternativas ou conflitivas, uma vez que, na maioria das vezes, podem ser 
consideradas abordagens complementares.

A primeira dimensão – coerência regulatória – é entendida como horizontal porque trabalha 
apenas a noção de “compatibilidade” entre diferentes jurisdições, em que atores políticos de diferentes 
Estados engajam-se em busca de soluções comuns, visando à minimização de incompatibilidades ou 
incongruências que obstruam ou dificultem a sua interação como, por exemplo, o fluxo de comércio. 
O foco está na compatibilização dos objetivos e dos resultados perseguidos pelos Estados em questão, 
permitindo que a autonomia regulatória nacional e a estrutura institucional interna sejam preservadas. 
Neste caso, portanto, tratam-se de relações colaborativas e não antagônicas, cujos principais instrumentos 
são a coordenação e o reconhecimento mútuo, ferramentas que aceitam a diversidade de regulações, 
pautando-se na reciprocidade, voltados à redução gradativa das diferenças regulatórias de forma 
voluntária e negociada (Jacobs, 1994). 

Entre as principais vantagens da coerência, Duraiappah e Bhardwaj (2007) destacam: i) redução de 
duplicidade de regras; ii) redução da fragmentação regulatória; iii) redução dos custos de implementação  
de acordos internacionais; e iv) maior eficiência na gestão de recursos para a realização de objetivos comuns.

A segunda dimensão – convergência regulatória – representa o eixo vertical da cooperação regulatória, 
visto que implica um maior grau de aproximação e comprometimento entre Estados, estabelecendo 
um processo para a uniformização entre suas regulações, ou seja, a adoção de uma regulação comum 
a todos os envolvidos. Neste caso, o foco vai além dos objetivos perseguidos, abrangendo também as 
instituições regulatórias nacionais, seus procedimentos e processos decisórios. Há, portanto, a necessária 
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perda de autonomia regulatória nacional em prol de um modelo de governança mais profundo,  
em que se adiciona um nível extra, “global” ou “internacional” de regulação.

Para implementar o modelo de convergência, que na maioria das vezes aparece como um degrau 
acima da coerência, ou seja, uma etapa posterior, as principais ferramentas utilizadas são a sistematização 
e a harmonização regulatória como objetivo final. Todavia, a adoção de uma mesma regulação por 
todos os Estados envolvidos não significa a inexistência de um papel regulatório nacional, mas sim a 
criação de uma governança de múltiplas camadas em que, no âmbito internacional, haverá instituições 
ou organismos que exerçam a função de meta-regulação por meio da criação de um corpo de princípios 
norteadores da atividade nacional, bem como exercendo funções relacionadas ao monitoramento, 
à avaliação e à auditoria das regras regulatórias vigentes. Por meio do princípio da subsidiariedade 
haverá flexibilidade para que cada Estado possa alocar a função reguladora remanescente no nível 
mais adequado e de maior eficiência prática, contornando as diferenças econômicas, institucionais 
e culturais que, porventura, existam.

Em resumo, o modelo de integração regulatória aqui proposto, por meio de um processo de 
cooperação regulatória, poderia ser aplicado em diversas áreas, a exemplo de regras aduaneiras  
e facilitação, regulamentos e normas técnicas, medidas sanitárias, fitossanitárias e zoossanitárias, 
regulação doméstica em serviços, investimentos, concorrência, meio ambiente, padrões trabalhistas, 
economia digital, entre outras. 

4 A INTEGRAÇÃO REGULATÓRIA NO MERCOSUL

O Mercosul estabeleceu competências e uma estrutura formal para tratar da integração regulatória. 
No entanto, existem claros indícios de que o modelo encontra-se bloqueado em face de sério impasse. 
Pode-se indagar, então, se não seria benéfico tentar uma saída a partir de novas iniciativas. 

Análise detalhada do marco regulatório do Mercosul permite identificar que o entrave para 
o avanço regulatório do acordo preferencial encontra-se no próprio Tratado de Assunção, o qual, 
por ignorar as etapas necessárias à efetivação de uma integração econômica, estabeleceu apenas a 
harmonização como instrumento de integração. Tal disposição implica a necessidade de se impor 
direta e imediatamente uma mesma regulação para todos os Estados-partes, seguindo o modelo da 
regulação negociada anteriormente mencionado. Tal postura concretizou-se diante das disposições 
do Artigo 1o do Tratado de Assunção, que apontou a harmonização como instrumento central  
“para lograr o fortalecimento do processo de integração” (Mercosul, 1991). 

Embora a harmonização seja ferramenta central da regulação do Mercosul, nada impede que 
novas estratégias, novas etapas e novos instrumentos sejam subsidiariamente adicionados a fim de 
criar etapas progressivas no processo de integração e, simultaneamente, reduzir os custos de transição 
para o novo regime, garantindo a distribuição dos benefícios entre os membros de maneira simétrica, 
com o menor impacto possível.

A importância da regulação em âmbito preferencial e internacional é justificada pela visão de que:

a aplicação das mesmas normas, impondo as mesmas obrigações e avançando nos mesmos direitos, 
estejam eles no domínio econômico ou não econômico, para todos os atores do mercado irá reduzir os 
custos de transação e aumentar o volume e a complexidade das trocas comerciais com ganhos e benefícios 
gerais (Bruszt e McDermott, 2014).
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Entretanto, ainda restam enraizadas no debate críticas e preocupações relacionadas aos custos 
de transição que cada país terá que arcar na adoção de uma agenda regulatória comum, diante das 
diferenças existentes em termos de desenvolvimento, capacidade institucional e recursos disponíveis. 
As diferenças internas entre os países participantes podem levar, assim, a assimetrias na distribuição de 
ganhos imediatos, visto que a adaptação a um quadro regulatório comum tende a variar em termos 
de custo e tempo, conforme o grau de desenvolvimento e a abertura do mercado em questão.

Tomando tais preocupações como ponto de partida e reconhecendo sua pertinência é que se 
propõe uma mudança no modelo de integração regulatória do Mercosul, substituindo as estratégias 
de regulação negociada, pautada única e diretamente na harmonização, para uma regulação cooperativa,  
que conserve e respeite as diretrizes normativas da harmonização, mas que adote mecanismos 
subsidiários, delimitando e pontuando as etapas do processo, a fim de que os objetivos do livre comércio 
e da redução das barreiras não tarifárias possam ser efetivamente implementados e bem-sucedidos.

A viabilidade da alternativa proposta encontra seu fundamento no próprio Tratado de Assunção que,  
em seu Artigo 1o, trata da necessária “coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais” 
(Mercosul, 1991) a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados-partes,  
ao passo que seu Artigo 2o dispõe que o Mercosul funda-se na “reciprocidade de direitos e obrigações 
entre os Estados-partes” (ibidem). Por meio das passagens do marco normativo em destaque encontra-se  
o fundamento necessário para a utilização dos demais mecanismos de cooperação regulatória nas 
suas duas dimensões: coerência (dimensão horizontal) e convergência (dimensão vertical).

4.1 O caso das relações Brasil-Uruguai

Como as negociações entre os membros do Mercosul enfrentam sérios entraves políticos, a oportunidade 
que se levanta é de iniciar negociações entre as partes, dentro do quadro estabelecido pelo Tratado 
de Assunção. Um caso concreto seriam as negociações entre o Brasil e o Uruguai, no âmbito da 
aproximação política e econômica determinado pelo GAN Brasil-Uruguai – Grupo de Alto Nível 
entre os dois países, criado por seus governos em 2012. As dificuldades que permeiam o comércio 
bilateral Brasil-Uruguai derivam do quadro de bloqueio do processo de integração do Mercosul.  
Diante desse fato, sugere-se a utilização de mecanismos negociais formais e informais de aproximação e 
de coordenação regulatória bilateral, a fim de que nuances de cada mercado possam ser compreendidas 
e entraves gradativamente dirimidos.

O trabalho do GAN Brasil-Uruguai tem reforçado essa premissa, possibilitando a celebração de 
memorandos de entendimento entre as agências regulatórias brasileiras e uruguaias para desenvolvimento 
de cooperação técnica, reconhecimento mútuo e troca de informações.

Nesse diapasão, reconhecendo que os entraves às trocas comerciais bilaterais concentram-se 
primeiramente em diferenças regulatórias que acarretam os processos de exportação/importação morosos 
e a dificuldade de diálogo, propõe-se a utilização do GAN como quadro de referência para a iniciativa 
de uma nova fase de cooperação regulatória entre as legislações nacionais do Brasil e do Uruguai.

Em um primeiro momento, reconhecendo-se que as mudanças sugeridas para o modelo de 
integração regulatória do Mercosul podem ser lentas, propõe-se que o GAN aborde os pontos 
centrais de embate entre as regulações dos dois países, de forma que seja firmado um entendimento 
de cooperação regulatória, a partir do qual Brasil e Uruguai iriam discutir e promover aproximações 
regulatórias, possibilitando a eliminação de barreiras em áreas sensíveis e de interesse mútuo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iniciativa de integração regulatória entre Brasil e Uruguai representa uma nova etapa do processo 
de integração do Mercosul. Tal iniciativa permite que os dois Estados utilizem de suas autonomias 
regulatórias e do policy space conferido pelo Mercosul para promover o avanço em áreas estratégicas 
da integração regional. Por meio desta iniciativa seria possível caminhar de forma mais ágil e 
desburocratizada, sem que as ações comprometam qualquer compromisso no âmbito regional,  
bem como sem que a convergência regulatória represente ameaça ou imposição de barreiras comerciais 
aos demais parceiros. Deve-se atentar para o fato de que a simplificação e a aproximação das regras 
nacionais facilitarão também o comércio com os demais países, abrindo espaço para discussões e 
mudanças mais profundas e mobilizando, portanto, o bloco como um todo.

A proposta discutida neste artigo representa iniciativa rumo ao estabelecimento de uma 
governança regulatória. Tal proposta justifica-se diante das dificuldades de idealização de um marco 
regulatório completamente novo, mas foca o entendimento de que caberia ao Brasil, utilizando 
sua capacidade institucional e econômica, encabeçar uma alternativa para sair do impasse atual. 

Para tanto, analisando o presente quadro e atentando-se para o fato de que o comércio atual deve,  
necessariamente, levar em consideração o peso das CGV em suas estratégias, propõe-se uma dupla 
abordagem: i) construção de um marco para a iniciativa de cooperação regulatória, por meio da 
adaptação do modelo vigente de regulação negociada para uma regulação cooperativa, englobando 
novos instrumentos que facilitem o avanço da integração; e ii) utilização do GAN como plataforma 
inicial de aprofundamento e aperfeiçoamento das relações comerciais entre Brasil e Uruguai, por meio 
da aproximação das políticas regulatórias nacionais em áreas sensíveis, permitindo a dinamização 
do comércio bilateral e regional e possibilitando a desejável convergência que possa ser ampliada 
em um futuro próximo, trazendo para o ambiente regulatório os demais membros do Mercosul e 
motivando a criação de um efetivo marco regulatório regional.

É importante considerar, também, que as propostas de cooperação regulatória entre Brasil e 
Uruguai têm, como fim último, o cumprimento dos objetivos previstos nos acordos e nos protocolos 
adicionais do Mercosul. Desta forma, recomenda-se que Brasil e Uruguai, por meio do GAN, 
estabeleçam áreas de trabalho no âmbito do Acordo de Complementação Econômica no 2 da Associação 
Latino-Americana de Integração (Aladi), voltadas para a questão da integração regulatória cooperativa. 

Seria também necessário estabelecer um marco legal para nortear a nova etapa de relação bilateral 
Brasil-Uruguai, com a negociação de um protocolo adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica no 2 entre Brasil e Uruguai que estabeleça regras para a criação de uma meta-regulação 
com escopo de incentivar medidas de coerência e convergência regulatórias.

Essa iniciativa deveria ser aplicada para todas as áreas em que a regulação é instrumento essencial 
de integração, como medidas técnicas, sanitárias, fitossanitárias, zoossanitárias, investimentos, 
concorrência, serviços, meio ambiente, economia digital e outras áreas com efeito behind-the-border.

Como complementação, o GAN deveria lançar novas propostas no âmbito dos diversos subgrupos 
de trabalho do Mercosul para demonstrar, sobretudo, sua intenção e seu interesse em fortalecer o 
comércio regional previsto nos acordos do Mercosul.

Em síntese, a proposta apresentada neste artigo é de avançar o projeto existente de integração 
por meio de um novo modelo de integração que enfoque as práticas regulatórias. 
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A INDÚSTRIA DE DEFESA BRASILEIRA E A SUA DESNACIONALIZAÇÃO:  
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RESUMO 

Em meio ao contexto atual de reorganização da base industrial de defesa (BID) do Brasil, uma questão importante a ser 
trabalhada é a desnacionalização, ou seja, o risco de que produtos, sistemas e tecnologias desenvolvidas internamente 
se percam para o estrangeiro. O propósito deste artigo é introduzir a questão da desnacionalização no atual debate 
sobre defesa nacional. Para tanto, enfatiza-se a importância dos aspectos científico-tecnológicos da desnacionalização, 
apresentando seus principais riscos para a defesa do país. Ainda, propõem-se medidas para mitigar esses potenciais 
efeitos negativos a partir da análise de como os países que possuem as maiores bases industriais de defesa no mundo 
enfrentam o mesmo desafio.

Palavras-chave: desnacionalização; base industrial de defesa; ciência, tecnologia e inovação.

THE BRAZILIAN DEFENSE INDUSTRY AND ITS DENATIONALIZATION: 
IMPLICATIONS IN SECURITY AND SOVEREIGNTY ASPECTS AND 
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ABSTRACT

Amid the current context of reorganization of the Brazilian defense industry, an important issue to be worked on 
is foreign ownership: that is, the risk that products, systems and internally developed technologies are lost abroad. 
The purpose of this article is to introduce the issue of foreign ownership of the defense industry in the current 
debate on national defense in Brazil. We shall emphasize the importance of scientific and technological aspects 
of the subject, as well as present its main risks to the country’s defense. Finally, we propose measures to mitigate 
these potential negative effects driven from the analysis of how the countries with the largest defense industries 
in the world face the same challenge.
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1 INTRODUÇÃO

Observa-se, nos últimos anos, o crescimento dos debates em torno dos temas de defesa nacional no Brasil.  
Isto pode ser considerado estranho por uma parcela considerável da população, uma vez que o país não 
se envolve em guerras há setenta anos e que não há conflitos armados em território nacional há mais 
de um século. Entretanto, mesmo sendo um país tradicionalmente pacífico e considerado pacifista,  
o cenário internacional das primeiras décadas do século XXI mostra-se crescentemente tenso e instável, 
com conflitos e pressões externas que podem vir a atingir o país e suas imediações. Neste cenário de tensão 
e instabilidade, é vital que o Brasil resguarde-se a fim de assegurar sua soberania e de garantir a paz e a 
segurança de seus cidadãos. Isto somente pode ser alcançado por meio da construção de capacidades de 
dissuasão e do reforço das estruturas nacionais de defesa.

Uma característica marcante do momento atual da defesa nacional no Brasil é o ressurgimento da 
chamada base industrial de defesa (BID) do país. Um dos objetivos centrais da atual Política Nacional 
de Defesa (PND) é equipar as Forças Armadas do país com meios apropriados para o cumprimento de  
suas funções, fazendo-o ao máximo a partir da BID nacional, de modo que o país seja capaz  
de desenvolver capacidades tecnológicas estratégicas de forma independente no futuro. 

Atualmente há consenso acerca de a superioridade militar residir nas superioridades científica 
e tecnológica, uma vez que as principais inovações das indústrias de armamentos não provêm 
simplesmente da produção de novas armas, mas sim da produção de novos sistemas de armas, 
incluindo “sensores, satélites, códigos de programas e sistemas de comandos” que exigem pessoal de 
alto grau de treinamento e qualificação (Squeff, 2014, p. 3). Neste sentido, cresce consideravelmente 
em importância a inter-relação entre defesa nacional, de um lado, e ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I) de outro, inclusive no fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D)  
que gerem novas tecnologias disponíveis à defesa do país, entre elas as chamadas tecnologias “duais”. 
Contudo, a realização de grandes investimentos nessa área em busca da consecução dos objetivos da 
defesa nacional corre um sério risco de as tecnologias e as capacidades desenvolvidas autonomamente 
dentro do país serem perdidas para o estrangeiro. Trata-se da chamada “desnacionalização”; ou seja, 
a compra de tecnologias ou de suas fabricantes nacionais por estrangeiros.4 

Em que pese o momento atual de revitalização da BID, no qual busca-se o desenvolvimento 
de capacidades tecnológicas independentes, há forte receio de que os pesados investimentos feitos 
pelo Estado possam se perder devido à desnacionalização. Essa preocupação tem sido expressa tanto 
por segmentos civis do Estado quanto pelo alto oficialato das Forças Armadas, principalmente no 
âmbito da Escola Superior de Guerra (ESG), na qual o ex-comandante do Exército, general Enzo Peri, 
defendeu a necessidade de que “a indústria de defesa tenha a participação de mais empresas brasileiras,  
para evitar a desnacionalização do setor” (Adesg, 2012). Trata-se de uma preocupação justificada, 
posto que encontra eco na experiência recente dos países que possuem as maiores bases industriais de 
produção de material bélico no mundo.

4. Primeiramente, é necessário esclarecer o significado de “desnacionalização”. Segundo o dicionário Michaelis, “desnacionalização”,  
em sentido econômico-político, significa “participação do capital estrangeiro nas empresas de um país, em tal escala que isto constitui uma 
forma de domínio econômico daquele sobre este, ou num grau em que se pode perceber ameaça desse estado de coisas” (Dicionário on-line 
Michaelis, disponível em: <http://goo.gl/704yu6>. Acesso em: 9 abr. 2015). A partir dessa definição mais ampla, pode-se analisar a questão 
com maior profundidade para o caso da indústria de defesa.
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O objetivo geral deste trabalho é inserir a discussão acerca do problema da desnacionalização no 
debate atual sobre a BID do Brasil, provendo pistas sobre possíveis meios de contorná-la, garantindo a 
autonomia tecnológica nacional em setores-chave da indústria de defesa. Neste sentido, tem-se como 
objetivos específicos: esclarecer alguns pontos da questão e relacioná-los ao momento vivido atualmente 
pela indústria de defesa do país, especificamente em seus aspectos relacionados à CT&I e à P&D;  
analisar como a questão é tratada em alguns dos principais produtores mundiais de material de defesa; 
apresentar oportunidades de internacionalização da indústria de defesa que possam contribuir para a questão; 
e apresentar os riscos à defesa nacional advindos da não solução do problema.

Para isso, esta análise está dividida em quatro seções, além desta introdução. Na seção 2 apresentamos 
brevemente o panorama atual da BID no Brasil, destacando as principais políticas públicas voltadas à 
defesa nacional e acrescentando as políticas nacionais de CT&I que tenham importância para a defesa,  
além de discorrer brevemente sobre a trajetória de alguns setores dessa indústria considerados 
estratégicos pelo Estado. Na seção 3 são discutidos estudos de caso de como a desnacionalização 
da indústria de defesa é tratada pelos principais países produtores de armamentos no mundo.  
Na seção 4 apresentamos a questão da desnacionalização da indústria de defesa no Brasil, destacando 
seus principais elementos condicionantes e portadores de risco, bem como propondo medidas 
possíveis para seu enfrentamento. Por fim, a seção 5 encerra o trabalho, ressaltando a importância 
da discussão sobre os riscos da desnacionalização da BID do país e dos mecanismos para saná-los,  
à luz da experiência internacional.

2 O MOMENTO ATUAL DA BID NO BRASIL

O momento atual da BID do Brasil está inserido em um contexto maior de aumento da relevância 
da defesa nacional nas políticas públicas ao longo da última década (Schmidt e Assis, 2013).  
Um dos reflexos desta relevância crescente é a publicação, pelo governo federal, de documentos-chave 
para o setor, como a Política Nacional de Indústria de Defesa (Pnid) de 2005, a PND do mesmo ano,  
a Estratégia Nacional de Defesa (END) de 2008 e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) de 2012. 
A importância da indústria de defesa no momento atual também pode ser percebida na análise de políticas 
públicas voltadas à CT&I e à indústria, notadamente a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(ENCTI) e o Plano Brasil Maior (PBM). Devido à sua importância, tais documentos e políticas serão analisados 
em subseção à parte.

2.1 O tratamento da defesa nacional pelas políticas públicas do governo federal

Entre as políticas públicas voltadas à defesa nacional, a Pnid tem papel de destaque por dar ênfase 
à indústria de defesa. Esta política, que tem como seu objetivo geral o fortalecimento da BID, 
estabelece entre seus objetivos específicos “a diminuição progressiva da dependência externa de 
produtos estratégicos de defesa, desenvolvendo-os e produzindo-os internamente” e “o aumento 
da competitividade da BID brasileira para expandir as exportações” (Brasil, 2005). O documento 
também estabelece a preservação da BID já existente como prioridade, além de afirmar a necessidade de  
“ações estratégicas indutoras”. Além desta dimensão norteadora geral, esta política também cumpre 
função taxonômica, pois foi a partir da Pnid que se estabeleceu uma definição “oficial” de BID. 
Segundo o documento, a BID é “o conjunto das empresas estatais e privadas, bem como organizações 
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civis e militares, que participem de uma ou mais das etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, 
distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa” (ibidem).5

A definição de BID adotada pela Pnid foi retomada na END alguns anos mais tarde, na qual 
a reorganização da BID foi estabelecida como um dos três “eixos estruturantes” da estratégia.6  
A END dedicou atenção especial em seu texto à BID, apresentando as principais diretrizes para o setor,  
das quais destacam-se a priorização do desenvolvimento de capacidades tecnológicas independentes,  
a subordinação das considerações comerciais aos imperativos estratégicos e o uso do desenvolvimento 
de tecnologias de defesa como foco para o desenvolvimento de capacitações operacionais. Além disso, 
a estratégia elencou três setores como estratégicos para a defesa nacional: o espacial, o cibernético e 
o nuclear (Brasil, 2012c).7 

Outra medida importante para o fortalecimento da BID foi a aprovação da Lei no 12.598, de 21  
de março de 2012, conhecida como Lei de Fomento à Base Industrial de Defesa, que estabelece 
“normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas 
de defesa” e “dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa” (Brasil, 2012a). Esta lei 
apresentou definições importantes para o setor, como produto de defesa (Prode),8 produto estratégico 
de defesa (PED),9 sistema de defesa (SD),10 empresa estratégica de defesa,11 entre outros. Além das 
definições apresentadas, outro aspecto importante a ser destacado nesta lei é a implementação do 
Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (Retid), que visa estimular as empresas do setor 
por meio da isenção de diversos tributos. Este novo regime mostra-se de fundamental importânica, 
uma vez que desonera as empresas brasileiras do setor, facilitando simultaneamente a compra de 
equipamentos pelas Forças Armadas e a exportação de produtos de defesa de fabricação nacional.

Além das políticas, das estratégias e das leis voltadas especificamente à defesa nacional,  
a importância da BID é perceptível em outros instrumentos importantes de políticas públicas, 
como a ENCTI e o PBM. 

5. Como será visto adiante, outros países adotam definições e terminologias diferentes para suas indústrias de defesa e, mesmo no Brasil, 
esta indústria pode ser denominada de outras maneiras. 

6. Os outros dois são a organização e a orientação das Forças Armadas e a composição de seus efetivos.

7. A definição desses três setores como estratégicos já havia sido feita pela PDN. Porém, foi somente na END que estes foram tratados em detalhe.

8. “Todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais 
de uso individual e coletivo utilizados nas atividades finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso administrativo” (Brasil, 2012a).

9. “Todo Prode que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de interesse estratégico para 
a defesa nacional, tais como: (a) recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais; (b) serviços técnicos especializados na área de projetos, 
pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; (c) equipamentos e serviços técnicos especializados para as áreas de informação e de 
inteligência” (Brasil, 2012a).

10. “Conjunto inter-relacionado ou interativo de Prode que atenda a uma finalidade específica” (Brasil, 2012a).

11. “Toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Defesa mediante o atendimento cumulativo das seguintes condições: (a) ter 
como finalidade, em seu objeto social, a realização ou condução de atividades de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, 
prestação dos serviços referidos no Artigo 10, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de 
PED no país, incluídas a venda e a revenda somente quando integradas às atividades industriais supracitadas; (b) ter no país a sede, a 
sua administração e o estabelecimento industrial, equiparado a industrial ou prestador de serviço; (c) dispor, no país, de comprovado 
conhecimento científico ou tecnológico próprio ou complementado por acordos de parceria com instituição científica e tecnológica 
para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, 
relacionado à atividade desenvolvida, observado o disposto no inciso X do caput; (d) assegurar, em seus atos constitutivos ou nos atos 
de seu controlador direto ou indireto, que o conjunto de sócios ou acionistas e grupos de sócios ou acionistas estrangeiros não possam 
exercer em cada assembleia-geral número de votos superior a 2/3 (dois terços) do total de votos que puderem ser exercidos pelos 
acionistas brasileiros presentes; e (e) assegurar a continuidade produtiva no país” (Brasil, 2012a).
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Destacando a importância da CT&I como eixo estruturante do desenvolvimento do país, a ENCTI 
estabelece as diretrizes de orientação das ações nacionais e regionais projetadas para o período 2012-2015, 
elegendo programas prioritários que envolvam as cadeias produtivas mais importantes da 
economia brasileira (entre elas a BID). Neste sentido, a ENCTI possui um programa inteiramente 
dedicado à BID, denominado “complexo industrial de defesa” (Brasil, 2011, p. 63-65). 

O PBM constitui o cerne da política industrial, tecnológica e de comércio exterior do governo 
federal desde seu lançamento em 2011, tendo como foco “a inovação e o adensamento produtivo 
do parque industrial brasileiro”, visando “ganhos sustentados da produtividade do trabalho”.12  
A inclusão da BID em duas de suas cinco diretrizes estruturantes do PBM13 indica o peso adquirido 
pela indústria nacional de defesa na política industrial do país, refletindo a importância crescente 
desta indústria na economia nacional.

É interessante observar que a indústria de defesa ocupa papel de destaque não somente na política 
de defesa, como também nas políticas voltadas para a CT&I e para a P&D. Conforme afirmado por 
Andrade e Silva Filho (2015, p. 36), “a incorporação da BID em políticas não destinadas exclusivamente 
ao setor de defesa indica um reconhecimento ainda mais amplo por parte Estado no que se refere à 
importância e relevância do setor”.

2.2 Panorama recente e perspectivas dos segmentos da BID do Brasil

O aumento da relevância da defesa observa-se não somente nas políticas públicas dedicadas 
(direta ou indiretamente) ao tema, mas também no crescimento das empresas atuantes no setor 
e nos projetos estratégicos das Forças Armadas desenvolvidos e implementados recentemente. 
No que tange à indústria de defesa em si, alguns segmentos específicos merecem destaque, 
especificamente os três elencados como estratégicos pela END: o setor espacial, o setor nuclear 
e o setor cibernético.14 

O setor espacial, diferentemente da maioria dos demais setores da BID, é majoritariamente 
ocupado por entidades estatais no que tange à produção de tecnologia e equipamentos, tendo uma 
participação limitada de empresas privadas. Trata-se uma indústria modesta (Andrade e Silva Filho, 2015),  
dedicada principalmente à “produção de satélites de órbita baixa de sensoriamento remoto e de foguetes 
de sondagem” (ABDI, 2011, p. 24). Atualmente, a condução do programa espacial brasileiro está a 
cargo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), 
cujas principais funções incluem formulação de projetos, montagem e integração de sistemas, testes de 
satélites e veículos lançadores. As empresas privadas do setor atendem à demanda dessas instituições, 
principalmente no fornecimento de peças, componentes e subsistemas. Outra característica importante 
do setor espacial é a forte dualidade das suas tecnologias (Andrade e Silva Filho, 2015), conceito que 
será devidamente explicado na próxima seção.

Já o setor nuclear (em sua faceta militar) está fortemente embasado no Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub) da Marinha, mais especificamente no projeto de desenvolvimento do 

12. Plano Brasil Maior. Disponível em: <http://goo.gl/BXBl2B>. Acesso em: 28 abr. 2015.

13. Dimensão setorial. Disponível em: <http://goo.gl/Vz5T1q>. Acesso em: 7 abr. 2015. 

14. Para uma análise mais detalhada acerca do estado atual dos principais setores da BID, ver Andrade e Silva Filho (2015, p. 25-28) e ABDI 
(2011, p. 20-25). Para uma análise específica do setor aeronáutico, ver Miranda (2014).
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submarino de propulsão nuclear. Este projeto, firmado em parceria estratégica com a França,  
prevê a construção de quatro submarinos convencionais classe Scorpène e um submarino de propulsão 
nuclear cuja tecnologia de propulsão será inteiramente nacional, cabendo à França a produção da 
estrutura do submarino (Andrade e Silva Filho, 2015).

Por fim, o setor cibernético é coordenado e integrado pelo Exército, principalmente por 
meio do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber). Além do trabalho desenvolvido pelo Exército,  
outras organizações governamentais empreendem esforços para atualizar a doutrina, fortalecer a segurança, 
produzir respostas a incidentes e proteger contra os ataques cibernéticos.15

Atualmente, um número considerável de projetos estratégicos encontra-se em desenvolvimento 
no âmbito das três Forças Armadas. Os principais estão relacionados dentro do Plano de Articulação 
e Equipamento de Defesa (Paed). O LBDN apresenta 23 projetos dentro do Paed, quais sejam: 
sete para a Marinha, sete para o Exército e nove para a Força Aérea (Brasil, 2012b, p. 192-207). 
Destes, três merecem ser analisados em separado.

O primeiro deles é o Sistema de Artilharia de Saturação por Foguetes (Astros).16 Trata-se de um 
sistema lançador de foguetes desenvolvido pela Avibras Indústria Aeroespacial, cuja versão atual (Astros II)  
encontra-se em operação no Exército desde 1999.17 O projeto apresentado no âmbito do Paed é uma 
versão mais moderna deste mesmo sistema, o Astros 2020, que visa atender a uma demanda específica 
de “prover a Força Terrestre com meios de apoio de fogo com elevada capacidade de dissuasão através do 
desenvolvimento nacional de um míssil com alcance de até 300 km” (Brasil, 2012, p. 200, grifos dos autores).  
Este projeto, orçado em R$ 1,146 bilhão e previsto para ser desenvolvido até 2013 (ibidem),  
totalizando 49 unidades destinadas ao Exército brasileiro, tem também alto potencial de exportação a 
ser explorado, podendo suprir um mercado externo de US$ 3 bilhões, o que seria fundamental para a 
viabilidade do projeto e da empresa (Moraes, 2012, p. 56). A primeira unidade do novo modelo (Mk 6)  
foi entregue ao Exército em junho de 2014.

Outro projeto estratégico do Exército apresentado pelo Paed é o carro de combate Guarani. 
Trata-se da nova família de blindados de rodas (NFBR), que visa “dotar as unidades mecanizadas de 
novos blindados que incorporam as mais recentes tendências e evoluções tecnológicas”, sendo um 
projeto que “contribuiu para a aquisição de novas capacitações, fortalecendo a indústria brasileira com 
obtenção de tecnologia dual” (Brasil, 2012b, p. 198). A primeira unidade foi entregue ao Exército 
em junho de 2012, estando prevista a entrega de 2.044 unidades ao longo de vinte anos. O projeto 
Guarani também inclui alguns subprojetos e prevê o desenvolvimento de famílias médias e leves a 
partir do produto principal (ibidem). Embora se trate de um projeto de concepção nacional e de 
fabricação nacional (em Sete Lagoas, Minas Gerais), não se pode considerar o Guarani um produto 
inteiramente nacional, uma vez que sua produtora, a Iveco, é uma empresa italiana, subsidiária da Fiat.

O terceiro e último dos projetos estratégicos analisados aqui é o de desenvolvimento  
e produção da aeronave nacional de transporte e reabastecimento, o Embraer KC-390.  
Trata-se de um projeto ambicioso de desenvolvimento de uma aeronave de transporte militar de estado 
da arte com o “menor custo de ciclo de vida do mercado” (Embraer, [s.d.]) e que “proporcionará ao  

15. Setor cibernético. Disponível em: <http://goo.gl/w4KgwU>. Acesso em: 8 abr. 2015.

16. Acrônimo de artillery saturation rocket system (sistema de artilharia de saturação por foguetes).

17. É curioso notar que, embora tenha sido desenvolvido durante a década de 1980, o Astros II foi adquirido tão tardiamente pelo Exército brasileiro, 
tendo sido durante muito tempo produto apenas para exportação. 
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país a possibilidade de exportações (...), representando importante mecanismo de fortalecimento do 
parque aeroespacial brasileiro” (op. cit., p. 205). O projeto foi iniciado em 2009, contabilizando um 
investimento total de R$ 12,1 bilhões – R$ 4,9 bilhões para o desenvolvimento e R$ 7,2 bilhões para a  
aquisição de unidades nacionais (Brasil, 2014) –, estando prevista a entrega de 28 aeronaves para  
a Força Aérea. Além da parceria entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Embraer, o projeto 
contou com a parceria da Argentina, de Portugal e da República Tcheca em seu desenvolvimento,  
sendo toda a tecnologia embarcada desenvolvida com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O primeiro protótipo 
foi apresentado em 21 de outubro de 2014, tendo sido realizado o primeiro voo da aeronave no dia  
3 de fevereiro de 2015 nas instalações da Embraer em São José dos Campos, São Paulo, e com previsão 
de entrega da primeira unidade operacional à FAB em 2016. 

Adicionalmente, embora não figure entre os projetos estratégicos do Paed, outro exemplo de 
produto de defesa de reconhecida qualidade de desenvolvimento e fabricação nacional é o Embraer 
EMB-314 Super Tucano. Trata-se de uma aeronave de ataque leve e treinamento de grande utilização 
pela FAB (cem unidades) e por forças aéreas de outros países (71 unidades) que já foi testada em 
missões de combate real pela Força Aérea colombiana durante missão de combate às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2007. Trata-se do produto de defesa brasileiro de maior 
venda externa desde os anos 1990, respondendo por 67% das transferências militares18 externas do 
país no período 2006-2010 (Moraes, 2012, p. 52-53).

No campo das tecnologias de defesa, o Brasil também é considerado um dos líderes entre os países 
intermediários (Amarante, 2004). O “ressurgimento” da indústria de defesa do país no momento 
atual reforça esta posição de liderança, sendo uma das principais características deste momento a 
busca pelo desenvolvimento independente de tecnologia. 

Mas, ainda que haja forte atuação do Estado brasileiro no desenvolvimento de uma estrutura 
robusta de CT&I voltada para o fortalecimento da BID, há um fator de risco que pode ameaçar os 
avanços alcançados até aqui, especialmente em uma potência intermediária: a desnacionalização da 
indústria de defesa do país. Analisaremos, nas próximas seções, como a questão da desnacionalização 
é tratada pelos países dotados dos maiores parques industriais de defesa do mundo, e como esse 
desafio manifesta-se hoje no Brasil.

3  A EXPERIÊNCIA DA DESNACIONALIZAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL 
DE DEFESA EM PAÍSES SELECIONADOS: ESTADOS UNIDOS, CHINA, 
RÚSSIA, FRANÇA, REINO UNIDO, ALEMANHA, JAPÃO, ÍNDIA E 
ÁFRICA DO SUL

A desnacionalização é um problema que afeta vários países, inclusive aqueles com os maiores orçamentos 
e com as indústrias de defesa mais sofisticadas e consolidadas do mundo. Neste contexto, é interessante 
avaliar como tais países são afetados por essa questão e tratam dela antes de se avaliar o panorama brasileiro. 
O problema da desnacionalização afeta as indústrias de defesa de diferentes países e a forma como seus 
governos tratam a questão pode apresentar pistas para o seu tratamento no Brasil. 

18. Esse percentual aumenta para 72% se forem desconsideradas as vendas/doações realizadas pelas Forças Armadas brasileiras.



Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 20 | Maio/Ago. 2015
A Indústria de Defesa Brasileira e a sua Desnacionalização: implicações em aspectos de segurança e soberania e 
lições a partir da experiência internacional

38

Nesse sentido, elencou-se analisar brevemente o cenário de nove países selecionados: Estados Unidos, 
China, Rússia, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Índia e África do Sul. Dentro deste grupo,  
a escolha dos sete primeiros justifica-se pelo fato de estarem entre os maiores investidores em defesa 
do mundo, todos com indústrias de defesa consolidadas e produção endógena de tecnologia bélica.  
Já a inclusão da Índia e da África do Sul justifica-se pela sua presença, junto com o Brasil, a Rússia 
e a China, no grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), que constitui o bloco das 
maiores economias emergentes do mundo e dotadas de bases industriais de produção de armamentos 
também relevantes comparadas a outras potências intermediárias. 

TABELA 1
Gastos com defesa por país

País Orçamento de defesa em 2014 (US$ bilhões) Parcela do PIB gasta com defesa (%)

Estados Unidos 610,0 3,5

China 216,0¹ 2,1¹

Rússia 84,5¹ 4,5¹

França 62,3 2,2

Reino Unido 60,5 2,2

Índia 50,0 2,4

Alemanha 46,5¹ 1,2¹

Japão 45,8 1,0

Brasil 31,7 1,4

África do Sul 3,9 1,2

Fonte: Sipri (2015).

Elaboração dos autores.

Nota: ¹ Dados estimados.

3.1 Estados Unidos

Primeiramente, analisaremos o caso mais importante de todos, o dos Estados Unidos. O primeiro fator 
a se destacar em relação à política de indústria de defesa nos Estados Unidos é justamente a ausência 
de uma estratégia coerente e de longo prazo de manutenção da BID norte-americana.19 Neste sentido, 
alguns analistas defendem que, para que se mantenham setores vitais da indústria de defesa, o governo 
norte-americano deve desenvolver e implementar uma “política industrial abrangente” que sustente os 
elementos da BID considerados “verdadeiramente importantes” (Watts e Harrison, 2011, p. 53-54).20 
Em outra análise, Watts (2013, p. 2) elenca seis “áreas de competição” – ataque de precisão, capacidades 
nucleares, projeção de poder, acesso aos bens comuns globais, campanhas de armas combinadas e 
treinamento realista – como vitais para a manutenção das “competências centrais”21 do poderio militar 
dos Estados Unidos, nas quais deve-se manter a capacidade competitiva em longo prazo por meio de 
desenho, engenharia e fabricação domésticas.

19. Watts e Harrison (2011) identificam como única exceção a redução, por decisão governamental, do Programa de Propulsão Nuclear Naval 
após o fim da Guerra Fria com vistas à preservação da capacidade produtiva crítica.

20. Esses mesmos analistas afirmam que, para que tal política seja verdadeiramente viável, o número de setores considerados “estrategicamente críticos” 
não pode exceder cinco ou seis e que, mesmo nos setores selecionados, nem toda capacidade de desenho e/ou produção deve ser preservada.

21. Watts (2013, p. 7) define “competências centrais” como “’combinação complexa de tecnologia, base produtiva, mão-de-obra qualificada, 
treinamento, adaptatividade organizacional, doutrina e experiência’ que permitem a uma organização realizar algo de importância estratégica em 
nível de classe mundial (...) resultado de ‘experiência operacional e know-how tecnológico desenvolvidos ao longo de muitos anos por indivíduos 
e organizações específicas em circunstâncias específicas’ (...) difíceis de serem correspondidas, contidas ou flanqueadas por concorrentes”.
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Outra vulnerabilidade identificada na BID norte-americana é a sua dependência de cadeias de 
abastecimento “crescentemente complexas e globalizadas” e “sujeitas à manipulação por competidores 
estratégicos” (Adams, 2014). A indústria de defesa dos Estados Unidos também se vê seriamente 
prejudicada por práticas de espionagem industrial (Mehta, 2014) de outros países e pelos drásticos 
cortes no orçamento do Departamento de Defesa promovidos nos últimos anos, que ficou conhecido 
como “sequestro” (Donnelly, Schmitt e Eaglen, 2012).

Contudo, o próprio governo dos Estados Unidos aponta a “ameaça cibernética” como a “ameaça 
mais séria à BID [norte-americana]” (United States, 2010, p. 33). Um documento conjunto do 
Departamento de Segurança Nacional e do Departamento de Defesa explica a questão.

A BID depende de produtos de sistema da informação comercial-off-the-shelf (Cots) que são frequentemente 
falhos em seu desenho e implementação, oferecendo assim uma série de vulnerabilidades para aqueles 
que querem explorá-las. As vulnerabilidades são, às vezes, significativas e, em outros momentos,  
sutis demais para se detectar facilmente. De fato, estas vulnerabilidades são tema de esforços de exploração 
generalizada por indivíduos e grupos dentro e fora dos Estados Unidos (United States, 2010, p. 33, 
tradução dos autores).

O governo norte-americano não tem permanecido inerte em relação a essas questões. No que 
tange ao primeiro problema (manutenção de capacidades críticas), defende-se que “o Departamento 
[de Defesa] deve assegurar que a superioridade tecnológica seja mantida em áreas mais críticas ao 
cumprimento dos desafios militares atuais e futuros” (United States, 2014, tradução dos autores), 
embora não se defina exatamente quais sejam tais áreas. Outra medida simultaneamente mais específica 
e abrangente do governo norte-americano é o estabelecimento da “parceria BID”, que consiste em 
“componentes do Departamento de Defesa e companhias da BID que priorizam e coordenam proteção 
e resiliência de infraestruturas críticas e recursos-chave da BID (CIKR)” (United States, 2010, p. 11, 
tradução dos autores). Dentro desta mesma iniciativa, é reconhecida a existência de “infraestruturas 
críticas e recursos-chave” fora dos Estados Unidos, de modo que se prevê a parceria de organismos 
governamentais norte-americanos com governos estrangeiros e organizações internacionais para a 
proteção de tais infraestruturas (op. cit., p. 18-19). Por fim, com foco na contenção das ameaças 
cibernéticas (e de outros problemas relacionados à troca de informações), criou-se o programa 
Segurança Cibernética/Garantia da Informação (DoD, DIB e CS/IA),22 cujo foco é a proteção de 
informações não confidenciais do Departamento de Defesa de sistemas não confidenciais da BID 
que não façam parte do departamento.

3.2 China

O segundo caso analisado é o chinês. Na esteira de seu forte crescimento econômico e do aumento de 
sua influência política (tanto em nível regional quanto no âmbito global), a China tem empreendido 
uma política de defesa que visa, entre outros objetivos, o aprimoramento da sua BID. Ao longo das 
últimas décadas, o país tem treinado um número considerável de cientistas, engenheiros e técnicos 
altamente capazes, além de investir em instalações produtivas modernas em áreas-chave do setor 
de defesa, tornando-as, em muitos aspectos, competitivas em relação às áreas dos países ocidentais, 
possibilitando superação de fraquezas estruturais de longa data (Crane et al., 2005). 

22. Acrônimo proveniente do nome original em inglês Department of Defense (DoD), defense industrial base (DIB) e cybersecurity/information 
assurance (CS/IA).
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Depois de ter buscado um modelo de autossuficiência em equipamentos de defesa por mais de vinte anos,  
desde os anos 1990 a China tem adotado uma estratégia mista para equipar suas Forças Armadas,  
utilizando-se, simultaneamente, de produtos de fabricação nacional e de compras externas.  
Contudo, os líderes e os estrategistas chineses não escondem que sua meta em longo prazo é alcançar um 
padrão de autossuficiência, embora o volume considerável de aquisições externas (principalmente da Rússia) 
demonstre o quanto este plano está longe de se tornar realidade (Medeiros et al., 2005). 

Ainda que esteja em fase de expansão, a indústria de defesa chinesa ainda padece de problemas 
estruturais consideráveis. Um deles é o seu atraso tecnológico, que faz com que seus produtos 
distanciem-se em uma geração (às vezes duas) de seus análogos provenientes do Ocidente e da Rússia, 
além de sua incapacidade de produzir novas tecnologias de vanguarda.23 Outro problema é o longo 
ciclo de P&D de novos produtos, que faz com que os equipamentos e o sistema de defesa de produção 
doméstica já estejam ultrapassados quando entram em serviço. A conjunção destes fatores faz com 
que as Forças Armadas chinesas ainda permaneçam dependentes de equipamentos estrangeiros.  
De fato, conforme apontado por Medeiros et al. (2005, p. 11): 

o indício mais forte dos fracassos da indústria de defesa da China é a dependência em longo prazo do ELP  
[Exército de Libertação Popular, designação geral das Forças Armadas chinesas] de compras de grandes 
sistemas de armas de países estrangeiros (principalmente a Rússia) (Medeiros et al., 2005, p. 11, 
tradução dos autores).

A persistência da busca por equipamentos avançados em outros países demonstra a inadequação 
dos produtos chineses à necessidade de suas próprias Forças Armadas. Reconhecendo essas deficiências, 
o governo chinês tem buscado meios de transformá-la e reforçá-la. Durante os anos 1980 e 1990, 
dois esforços foram importantes neste sentido: a conversão de defesa (dualização das indústrias 
de defesa para torná-las mais viáveis e sustentáveis) e a reorganização institucional (com vistas 
a decentralizar a estrutura produtiva e diminuir a burocracia do setor). Atualmente, a estratégia 
chinesa para aprimorar as capacidades tecnológicas de sua indústria de defesa baseia-se em três 
grandes elementos (Medeiros et al., 2005). O primeiro deles é a modernização seletiva, por meio 
da qual são escolhidas áreas-chave dentro das capacidades bélicas de avanço prioritário. O segundo 
é a integração civil-militar, que consiste basicamente no aprofundamento da conversão de defesa. 
Por fim, o terceiro elemento é a aquisição de equipamentos, materiais e tecnologias avançados no 
estrangeiro, vista como uma forma de equiparar as Forças Armadas chinesas às principais do mundo 
e adquirir expertise e know-how para a indústria de defesa doméstica. 

O resultado dessas reformas tem sido misto, tendo se obtido grande sucesso em alguns setores 
e avanços pífios em outros. De forma geral, são as indústrias com atividades comerciais robustas e 
racionalizadas, especialmente aquelas ligadas ao mercado internacional, que têm demonstrado maior 
aprimoramento de suas capacidades. Curiosamente, os maiores avanços têm sido observados no 
setor de tecnologia da informação (TI) que, apesar de não ser considerado como indústria de defesa,  
tem se mostrado “o mais organizacionalmente inovador e economicamente dinâmico dos produtores 
de equipamento militar da China” (Crane et al., 2005, p. 188).

Além dos meios convencionais, os chineses por vezes utilizam-se de meios heterodoxos para 
equipar suas Forças Armadas, como engenharia reversa e mesmo cópia de produtos, além de 

23. O atual estado da P&D chinesa em defesa, contudo, não é homogêneo, havendo setores consideravelmente atrasados (como aviação)  
e outros considerados “ilhas de excelência”, como o desenvolvimento de mísseis balísticos, tornando necessária a análise separada de cada 
um destes setores para uma avaliação mais adequada. 
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espionagem tecnológica e industrial.24 Basta observar a extraordinária semelhança entre os caças 
chineses desenvolvidos durante os últimos anos com suas contrapartes norte-americanas e russas 
para que o resultado de tais práticas seja percebido, como no caso do caça J-11B, resultado de prática 
comprovada de engenharia reversa aplicada ao avião russo SU-27SK (Moraes, 2014, p. 25).

3.3 Rússia

O terceiro caso a se analisar é o da Rússia. Uma das maiores potências militares e produtoras de 
equipamentos de defesa do mundo, a Rússia, apesar das dificuldades econômicas e políticas do 
cenário atual, vive um momento de “relativo renascimento e desenvolvimento ascendente” de sua BID 
(Bistrova, 2011, p. 19). Já há alguns anos, o governo russo tem planejado e implementado reformas 
no setor que visam aumentar a competividade (doméstica e externa) da indústria, novas estratégias 
de exportação, superação do atraso tecnológico, bem como mudanças no âmbito empresarial.

Primeiramente, observa-se a adoção de medidas específicas para diminuir o atraso tecnológico da 
indústria de defesa, proveniente das políticas inadequadas de P&D empreendidas durante os anos 1990 
combinadas com a evasão de profissionais qualificados para outros países. Neste sentido, além da alocação 
de recursos, novos programas e agências governamentais foram criados durante a segunda metade dos 
anos 2000 como forma de impulsionar o desenvolvimento tecnológico da BID do país. Adicionalmente, 
parcerias com países e empresas tecnologicamente avançados do Ocidente (notadamente da Europa)  
têm sido estabelecidas (Anderson, 2009). Esta última medida deve-se à nova percepção entre as lideranças 
russas da impossibilidade prática de se desenvolver todo seu equipamento de defesa de forma endógena, 
comprando produtos finalizados no estrangeiro por questões orçamentárias e de tempo ou desenvolvendo 
tais parcerias como forma de aquisição de expertise (Russia’s..., 2012).

Outra importante característica a ser observada no momento atual da BID russa é a mudança 
de sua orientação produtiva. Até meados dos anos 2000, a maioria da produção industrial de 
defesa do país era voltada à exportação (Bistrova, 2011), sendo esta atividade fundamental para a 
manutenção da capacidade industrial de defesa russa nas primeiras décadas após o fim da União 
Soviética (Moraes, 2014). Contudo, novos programas governamentais de reaparelhamento das Forças 
Armadas aumentaram consideravelmente a demanda interna por produtos de defesa e, em conjunto 
com os supracitados investimentos e esforços em P&D, têm impulsionado o desenvolvimento de 
novos sistemas de defesa no país (Moraes, 2014; Bistrova, 2011).

É necessário, entretanto, fazer uma ressalva. Devido à crise internacional gerada com a intervenção 
militar russa no conflito ucraniano e com as consequentes sanções impostas ao país pelos Estados Unidos 
e pela União Europeia (UE), sérias dúvidas têm sido lançadas sobre a capacidade do governo russo de 
manter seus ambiciosos programas de defesa nos próximos anos. De fato, as medidas políticas adotadas por  
ambos os lados da contenda têm afetado alguns dos planos anteriores de reforço da BID russa, como,  
por exemplo, o cancelamento de programas desenvolvidos em parceria com empresas europeias  
(Russia..., 2014). Uma das medidas buscadas para tentar contornar os reveses econômicos e políticos do atual 
contexto (como a dependência de motores de helicópteros produzidos na Ucrânia) inclui a proposta do governo 
russo de “substituição de importações”, favorecendo novas parcerias, como o BRICS (Expanded..., 2014).  
Esta tendência já se observa em alguns programas avançados, como o desenvolvimento do caça de quinta 
geração PAK-FA T-50 em parceria com a Índia.

24. Uma boa definição e explicação dessas práticas como meio de obtenção de tecnologias sensíveis é apresentada por Longo e Moreira 
(2009, p. 89-94).
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3.4 A experiência europeia: França, Reino Unido e Alemanha

Entre os maiores produtores e exportadores de material de defesa no mundo, três deles encontram-se  
na Europa: França, Reino Unido e Alemanha. A despeito de seu histórico de sucesso, a indústria europeia de  
defesa encontra-se em situação delicada, tendo um mercado interno fragmentado em termos  
de demanda e oferta e apresentando dependências externar em áreas-chave, como capacidades navais 
e espaciais (Euiss, 2014). Neste sentido, algumas medidas têm sido analisadas tanto pelos governos 
nacionais quanto pelas instituições da UE para reforçar a base industrial e tecnológica europeia de defesa 
(do inglês european defence technological and industrial base – EDTIB), mantendo suas capacidades 
essenciais, principalmente por meio da cooperação entre os países.

Reconhecendo que uma BID adequada “não é mais sustentável em uma base estritamente 
nacional”, sendo necessário, portanto, o desenvolvimento de uma BID “verdadeiramente europeia” 
que seja “maior que a soma de suas partes nacionais” (European Union, 2007, p. 1), a Agência 
Europeia de Defesa (AED) lançou a estratégia para a base industrial e tecnológica europeia de defesa. 
Esta estratégia apresenta como uma necessidade “alcançar a consolidação em ambos os lados do 
mercado [de defesa] na Europa: alinhando e combinando nossas várias necessidades em requisitos de 
equipamentos compartilhados e atendendo-as a partir de uma EDTIB crescentemente integrada” (ibidem).  
Defendendo a necessidade de criar uma BID europeia “mais integrada, menos duplicativa e mais 
interdependente” (op. cit., p. 2), a estratégia estabelece a necessidade de maior especialização ao 
longo de toda a cadeia de suprimentos em escala regional, de modo que os países-membros da UE 
desenvolvam todo o espectro de capacidades de defesa de forma cooperativa, em vez de fazê-lo 
nacionalmente de forma isolada. Por fim, a estratégia defende um engajamento maior com outras 
bases industriais e tecnológicas europeias além da de defesa, de modo a manter o máximo de 
capacidades tecnológicas essenciais dentro do continente.

A situação agravou-se a partir de 2008 quando, em meio à crise econômico-financeira mundial 
(especialmente grave na Europa), os Estados-membros da UE passaram a implementar uma série de 
cortes orçamentários com efeitos deletérios na área de defesa, gerando “um sério impacto nas indústrias 
que desenvolvem equipamento para as (...) Forças Armadas com cortes em programas existentes e 
planejados” (European Commission, 2014, p. 7). De acordo com a Comissão Europeia (ibidem),  
a situação criada pelos cortes orçamentários deve ser contornada por meio de maior cooperação 
entre os Estados e uso mais eficiente dos recursos, o que pode ser feito pelo apoio a “conglomerados” 
industriais, pesquisa e aquisição conjuntas e novas abordagens para o desenvolvimento das sinergias 
civis-militares e a integração do mercado. Neste sentido, a comissão busca agir nas seguintes áreas: 
aprofundamento do mercado interno europeu de segurança e defesa; reforço da competividade 
da BID europeia (por meio do desenvolvimento de uma política industrial de defesa baseada no 
apoio à competividade e às pequenas e médias empresas); maximização das sinergias civis-militares;  
e proposição de maiores debates sobre o tema na busca de novas soluções.

Entre as áreas que exigem o comprometimento dos Estados-membros para o desenvolvimento 
de capacidades conjuntas, analistas europeus identificaram o reabastecimento aéreo, a comunicação 
via satélite, os sistemas aéreos não tripulados e a defesa cibernética como áreas-chave (Euiss, 2014).  
O desenvolvimento conjunto de capacidades é essencial, permitindo aos Estados-membros “desenvolver, 
adquirir, operar e manter capacidades juntos” (op. cit., p. 180), sendo realizado tanto por meio de 
programas multilaterais – no âmbito de organizações como a Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) e a AED – quanto em aglomerados bilaterais e/ou regionais menores que, mesmo assim,  
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têm se mostrado efetivos. Exemplo recente e bem-sucedido de tal tipo de cooperação pode ser visto 
no desenvolvimento conjunto de novas tecnologias de mísseis pela França e pelo Reino Unido, 
demonstrando a “viabilidade e a relevância desta abordagem” (France, 2013). O histórico de parcerias 
semelhantes é extenso, datando já de algumas décadas. 

Além da cooperação, outras medidas têm sido exploradas para evitar a erosão da BID europeia, 
entre elas o uso de tecnologias duais. Isto faz com que as atividades de P&D ganhem destaque 
ainda maior, especialmente no setor de segurança cibernética (Fiott, 2014b). Contudo, ao contrário 
do que se observa em alguns países (como nos Estados Unidos) em que é dada maior ênfase aos 
processos de spin-off, na Europa dá-se maior importância aos de spin-in. Isto pode ser percebido 
pela observação dos investimentos europeus em P&D nos últimos anos, nos quais, em um cenário 
de austeridade fiscal, os investimentos em P&D para fins de defesa em detrimento da manutenção 
dos investimentos civis têm sido reduzidos (Fiott, 2014a).

Outra medida que tem sido defendia e explorada como reforço da BID europeia é o aumento 
das exportações. No atual cenário de demanda interna reduzida, as exportações de materiais de defesa 
para países fora da Europa têm se tornado cada vez mais importantes (European Commission, 2014). 
Isto mostra-se especialmente importante no caso da França, que é tradicionalmente um dos maiores 
exportadores de armas do mundo e no qual os mercados externos desempenham papel fundamental 
para a indústria de defesa (Moraes, 2014). A importância do mercado externo para a BID francesa é 
expressa pelo próprio governo francês, que defende tal atividade por “fazer uma contribuição positiva” 
para a balança comercial do país e “impulsionar a (...) competividade tecnológica” (France, 2013, 
tradução dos autores).

Ainda que a cooperação regional seja uma necessidade para as indústrias de defesa europeias 
e que a UE tenha um papel fundamental a desempenhar nesse aspecto, é necessário fazer algumas 
ressalvas a esse respeito. Primeiramente, há sérias restrições à capacidade da Comissão Europeia de 
influenciar a política industrial de defesa, uma vez que os próprios tratados da UE reforçam o caráter 
majoritariamente nacional das indústrias de defesa, garantindo aos Estados o poder de resguardar suas 
indústrias de defesa da ingerência comunitária, mesmo estando elas inseridas no mercado interno europeu  
(Fiott, 2014b). Além das questões legais, a cooperação europeia mostra-se subutilizada pela própria 
falta de disposição dos Estados. É o caso, por exemplo, dos projetos de P&D desenvolvidos no âmbito 
dos programas-quadros da UE e da AED, que têm sofrido reduções de investimento consideráveis 
desde 2008 (Fiott, 2014a). Além da P&D, os programas de aquisição conjunta da AED também 
têm recebido poucos investimentos, contando com somente 16,8% das verbas destinadas à aquisição 
de equipamento dos Estados-membros (Balis e Heidenkamp, 2014). 

Além do aspecto regional mais amplo, há especificidades interessantes a serem observadas na 
maneira como os países europeus lidam com suas indústrias de defesa. Entre os três maiores produtores 
de material de defesa do continente – França, Reino Unido e Alemanha –, uma diferença importante 
a ser notada sãos as diferentes preferências em relação às parcerias e à busca de autonomia em questões 
industriais de defesa. Por um lado, britânicos e alemães tendem a dar preferência às parcerias –  
os últimos aos seus aliados em geral (Dickow et al., 2015) e os primeiros à sua aliança com os Estados 
Unidos em maior grau e aos franceses em menor. Por outro, os franceses tradicionalmente preferem 
maior autonomia em sua indústria de defesa e, embora não descartem a importância das parcerias, 
preferem mantê-las dentro da Europa (France, 2013; Moraes, 2014). 
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3.5 Japão

Outro caso interessante de se avaliar é o do Japão. Mesmo sendo uma das maiores economias do 
mundo e um dos países mais tecnologicamente avançados, o Japão possui algumas características 
singulares no que se refere à sua indústria de defesa. Devido a restrições políticas internas, o país não 
possui arsenais nacionais, sendo toda a oferta de produtos de defesa provida por empresas privadas 
(geralmente de pequeno ou médio portes). Além disso, diferentemente do que se se observa nos 
Estados Unidos e nos principais países da Europa, não há grandes conglomerados de defesa no país, 
sendo a BID japonesa constituída por pequenas firmas cujo setor de defesa não constitui o maior ou 
mais importante dentro da empresa. Por fim, as leis japonesas impedem o país de exportar armas, 
fazendo com que toda a produção seja voltada à pequena demanda do Ministério da Defesa do Japão. 

Nesse sentido, o governo japonês, com base nas avançadas bases tecnológicas do país e em seu 
relacionamento com outros países, tem adotado duas medidas principais para a manutenção e o 
reforço de suas capacidades de defesa. A primeira delas é o uso intensivo da dualização tecnológica 
(tanto por meio de processos de spin-on quanto de spin-off). A segunda é o aumento da participação 
japonesa no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de defesa em parceria com outros países –  
notadamente com os Estados Unidos, mas com parcerias importantes com outros países, como Reino Unido, 
França, Austrália e Índia (Japan, 2014).

3.6 Índia

Atualmente a Índia é um dos países que mais investe em defesa no mundo. Ela encontra-se em um 
processo de reforma de suas estruturas de defesa e de reaparelhamento de suas Forças Armadas, o que, 
consequentemente, tem tido impactos significativos para a BID do país. Um desenvolvimento importante 
neste processo foi a implementação do processo de aquisições em defesa, tendo entre seus objetivos a 
construção de capacidades da indústria de defesa indiana por meio de obrigações de offset que exigem 
que os fornecedores destinem pelo menos 30% do valor do contrato para empresas indianas. 

Em sua revisão mais recente (julho de 2012), foi adicionado ao processo multiplicadores de 
crédito em negócios realizados com micro, pequenas e médias empresas para a aquisição de tecnologias 
específicas pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa – DRDO, do inglês Defence 
Research and Development Organisation – (Chhibber e Dhawan, 2013) ligada ao Ministério da 
Defesa da Índia. 

3.7 África do Sul

Por fim, é interessante analisar o caso da África do Sul que, muito em parte devido aos embargos 
sofridos durante o período do apartheid, viu-se praticamente impossibilitada de importar armas por 
muitos anos. Neste contexto, o país desenvolveu uma indústria de defesa endógena especializada 
na atualização de equipamentos obsoletos (alcançando, inclusive, capacidade de exportação),  
tendo suas capacidades principais centradas em três áreas: eletrônica, sistemas de armas e comunicações 
(South Africa, 1999). 

Nesse sentido, o governo sul-africano determinou a necessidade de se manter um “núcleo de 
capacidade de defesa” que “inclui um núcleo equilibrado e sustentável com, entre outras características,  
a manutenção e, quando necessária, a atualização adequada e apropriada ou substituição de equipamento 



Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 20 | Maio/Ago. 2015
A Indústria de Defesa Brasileira e a sua Desnacionalização: implicações em aspectos de segurança e soberania e 

lições a partir da experiência internacional
45

e armamento” (South Africa, 1996, p. 22, tradução dos autores). Para manter suas capacidades 
“estrategicamente essenciais”,25 os sul-africanos utilizam-se de duas estratégias principais: a dualização 
das tecnologias de defesa e a exportação com apoio governamental (op. cit., p. 32).

3.8 O desafio da desnacionalização do setor industrial de defesa no Brasil

O problema da desnacionalização das empresas e dos produtos de defesa no Brasil é real e presente, 
podendo constituir mesmo um fator crítico para o sucesso de alguns dos principais projetos desenvolvidos 
no setor e identificados como estratégicos pelo governo brasileiro. Algumas das principais vulnerabilidades 
identificadas incluem projetos prioritários das Forças Armadas. O primeiro (e mais crítico) deles é 
o sistema de lançadores múltiplos de foguetes Astros, que pode vir a ser desnacionalizado no futuro 
próximo em virtude da difícil situação financeira na qual encontra-se a Avibras.26 Outro projeto 
estratégico em que se observa uma vulnerabilidade potencialmente danosa é o da aeronave de 
transporte KC-390, que atualmente corre risco de paralisação devido ao atraso de pagamentos por 
parte do governo federal.27 

Uma das principais fragilidades das firmas brasileiras de defesa foi identificada por Amarante (2004), 
que analisou especificamente o caso da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel). Segundo este autor, 
uma vez que firmas como a Imbel tinham um único cliente (o Estado), surgiram problemas rapidamente 
“pois a manutenção de estabelecimentos fabris produzindo, exclusivamente, itens para aplicação militar 
mostrou-se inviável economicamente”, fazendo com que tais firmas deixassem de fazê-lo. A partir 
daí, foi necessário que as Forças Armadas fizessem a aquisição de novos equipamentos no exterior  
“gerando, como consequência, a dependência externa” (Amarante, 2004). Esta dependência é um dos 
principais fatores que leva à desnacionalização.

Com base nesse cenário e no conhecimento prévio de vulnerabilidades específicas dentro da 
BID brasileira, pode-se apontar algumas possíveis medidas de contenção à desnacionalização, 
tendo por base a experiência dos países analisados na subseção anterior.

3.9  Medidas de contenção à desnacionalização do setor de defesa no Brasil 
até a crise dos anos 1990

Um dos primeiros esforços para contornar o problema da desnacionalização (ainda que não tenha 
tido explicitamente este objetivo) ocorreu ainda no período do Estado Novo (1937-1945), com a 
campanha chamada de “consumo de artigos nacionais”, na qual buscou-se dar preferência à aquisição 
de produtos de origem nacional nas compras governamentais (militares e civis). Desde aquele 
momento já se tinha consciência da importância da P&D para a defesa, sendo que “os militares 

25. Segundo o governo sul-africano, “capacidades tecnológicas ou logísticas” são classificadas “como ‘estrategicamente essenciais’  
se elas potencialmente satisfazem uma necessidade dependente do ambiente única que não pode ser satisfeita por meio de aquisição ou 
equipamento padrão”, incluindo “tecnologias que possam prover vantagem operacional ou que assegurem autossuficiência em áreas para as 
quais existam exigências operacionais de alta prioridade” (South Africa, 1999, p. 38, tradução dos autores). A lista de tais capacidades inclui: 
apoio logístico, reparo e manutenção de equipamentos e sistemas; integração de sistemas; sistemas de comando, controle e comunicação; 
sensores, processadores de sinais e de dados; sistemas de software de combate e apoio; e sistemas de simulação e jogos de guerra.

26. Segundo Moraes (2012, p. 55), devido a esse quadro, “é possível que a empresa venha a ser adquirida por alguma companhia que esteja 
ingressando no mercado de defesa no Brasil”.

27. Diferentemente do caso do Astros, as dificuldades do projeto KC-390 não afetam a sustentabilidade da empresa, uma vez que as receitas 
do setor de segurança e defesa não constituem o cerne da rentabilidade da Embraer (Embraer..., 2015). 
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desejavam transformar suas instalações fabris em verdadeiros laboratórios de pesquisa, aos moldes do 
praticado nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha” (Goldoni, 2012, p. 224). Neste contexto, 
buscou-se desenvolver as capacidades produtivas da indústria nacional por meio de um processo de  
“transferência de tecnologia”, no qual o objetivo do Exército era “supervisionar a qualidade da 
produção civil e desenvolver a tecnologia necessária dos produtos dos quais precisava”. Neste sentido, 
o Exército, por meio de suas unidades produtivas, deveria “gerar conhecimento técnico-científico a 
ser repassado ao empresariado” (op. cit., p. 225-226). 

Anos mais tarde, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, 
as Forças Armadas passariam a ser plenamente equipadas e treinadas pelos Estados Unidos, o que 
acabaria por aprofundar a dependência externa do país. Porém, o primeiro esforço feito não foi em 
vão e, em momentos futuros, novos esforços de desenvolvimento de tecnologias e de produção de 
materiais de defesa de forma autônoma seriam empreendidos.28

A indústria de defesa do Brasil alcançou seu ápice durante a década de 1980, liderada pelas 
exportações da Engesa,29 da Avibras e da Embraer para os países vizinhos e também para mercados na 
África e no Oriente Médio, então palcos de conflitos armados. Ainda, as Forças Armadas brasileiras 
responderam no período por grande parte da demanda dessas empresas, assegurando a viabilidade 
de seus projetos. 

Contudo, com a grave crise fiscal enfrentada pelo Brasil a partir da segunda metade dos anos 
1980 e, posteriormente, em meio ao cenário de acentuada redução dos gastos militares mundiais 
a partir do fim da Guerra Fria em 1989, grande parte da produção bélica do país foi inviabilizada 
(Moraes, 2012, p. 7). A Engesa teve sua falência decretada em 1993 e a Avibras sofreu a partir dessa 
década uma grave crise financeira cuja solução ainda não foi totalmente equacionada pelo governo 
brasileiro, o principal credor da empresa. Por sua vez, a Embraer foi privatizada e concentrou seus 
esforços na produção de aeronaves civis para alcançar a sustentabilidade financeira necessária à 
manutenção de seus projetos na área militar.

Ao se observar o histórico de ascensão e declínio da indústria brasileira de defesa, percebe-se 
a inescapável dependência do mercado externo para o desenvolvimento desta indústria, que ainda 
deve poder contar com um fluxo de compras estável por parte do governo brasileiro para assegurar 
sua sobrevivência em momentos de declínio das vendas no exterior. Conforme alertado por Moraes 
(2012, p. 58), “a indústria de defesa de um país como o Brasil, no qual as aquisições internas de 
equipamentos militares são relativamente baixas, não pode prescindir das exportações para manutenção 
da sua viabilidade”. Ainda assim, “o Estado nacional deve ser capaz de substituir temporariamente 
a demanda externa quando esta declinar” (ibidem). 

Nesse sentido, o Estado tem um papel fundamental a desempenhar para o sucesso da indústria de 
defesa nacional, pois, ainda que a manutenção dessas empresas em períodos de baixa demanda externa 
gere custos consideráveis, também permite a geração e a manutenção de capacidades tecnológicas 
estratégicas para o país.

28. Para uma análise detalhada sobre os diversos ciclos de desenvolvimento da indústria de defesa brasileira, ver Amarante (2004), Moraes (2012) 
e Andrade e Silva Filho (2015).

29. Sigla da empresa Engenheiros Especializados S/A, responsável pelo desenvolvimento dos blindados Cascavel, Urutu e Jararaca, utilizados pelo 
Exército brasileiro e exportados para diversos países, além do protótipo de carro de combate Osório que, embora não tenha sido produzido em série,  
superou os concorrentes europeus e americanos nos testes realizados em 1987 pelo governo da Arábia Saudita para aquisição do principal 
veículo blindado para equipar suas Forças Terrestres.
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3.10  Internacionalização recente das empresas brasileiras do setor de defesa 
e a busca por novos mercados

A internacionalização das empresas da BID brasileira passa necessariamente pela prospecção e pela 
expansão de mercados consumidores para os seus produtos. Uma vez que o Brasil já desempenhou 
papel importante como exportador de produtos de defesa, é interessante, com base na análise do 
quadro atual dos gastos militares, buscar a “reabertura” de antigos mercados importadores, bem como 
explorar novos mercados. Neste sentido, três regiões destacam-se como potenciais mercados para a 
indústria brasileira de defesa: o Oriente Médio, a América Latina e a África. 

Entre essas regiões, o Oriente Médio destaca-se como mercado mais promissor. Trata-se de um 
mercado de defesa estimado em US$ 196 bilhões, registrando um crescimento geral de 5,2% no 
último ano e de 57,0% nos últimos dez anos. Entre os países da região, a Arábia Saudita destaca-
se por ser um dos principais compradores de material de defesa da região (e do mundo todo),30  
tendo registrado um aumento de gastos de 17,0% no último ano (o maior da região) e de 112,0% 
nos últimos dez anos (Sipri, 2015, p. 4). Dois desenvolvimentos recentes na região têm grande peso 
neste cenário, especialmente no considerável aumento dos orçamentos de defesa do Líbano e do 
Iraque (ambos 15,0%): a Guerra Civil síria e o Estado Islâmico. Este último tem sido retratado como 
ameaça séria não só à segurança regional, como também à própria segurança internacional, afetando 
principalmente o Iraque e a Síria, porém envolvendo toda a região (e importantes atores externos) 
nos esforços de combate e contenção (IISS, 2015).

Em termos gerais, a América Latina não registrou alterações significativas em seus gastos militares 
no último ano. Porém, devido às especificidades regionais, é necessário fragmentar a região em duas 
sub-regiões: América Central e Caribe e América do Sul. Por um lado, os países centro-americanos e 
caribenhos, apesar de constituírem o menor mercado entre os avaliados (US$ 10,4 bilhões), registraram 
aumento considerável de seus gastos com defesa (9,1% no último ano e 90,0% nos últimos dez 
anos), tendo a República Dominicana registrado o maior crescimento relativo (8,1% no último ano)  
da região.31 Por outro, a América do Sul, espaço político-estratégico tradicional do Brasil, ainda que 
tenha registrado crescimento de 48,0% de seus gastos com defesa no período 2005-2014, diminuiu em 
1,3% seus gastos militares no último ano. Ainda assim, é um mercado considerável (US$ 35,6 bilhões),32 
tendo dois países da região vizinhos ao Brasil registrado considerável crescimento de seus orçamentos 
de defesa: Paraguai (13,0%) e Argentina (8,5%) (Sipri, 2015, p. 5). No que tange às especificidades dos 
gastos, é importante ressaltar que alguns países (principalmente na América Central e na região Andina) 
têm investido consideravelmente em capacidades de monitoramento e interceptação aérea, tendo em 
vista os problemas com o narcotráfico (IISS, 2015).

Se o Oriente Médio destaca-se como maior mercado entre os analisados, a África mostra-se 
como o mais pujante, tendo registrado o maior crescimento regional anual em gastos com defesa  
(5,9%, valor estimado de US$ 50,2 bilhões). Assim como a América Latina, a África deve ser fragmentada 

30. O Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (Sipri) classifica a Arábia Saudita como “país com alto orçamento militar como 
parcela do PIB” (Sipri, 2015) – países que dedicam mais de 4,0% do produto interno bruto (PIB) para os gastos militares. Segundo dados do 
próprio instituto, o país possui o quarto maior orçamento de defesa do mundo (US$ 80,8 bilhões, equivalente a 10,4% do seu PIB) e possui o 
segundo orçamento “relativo” de defesa do mundo (parcela do PIB destinada a gastos militares). 

31. O histórico de vendas brasileiro na região, contudo, não é positivo, tendo registrado fracasso recente na venda de aviões Embraer 
EMB-314 Super Tucano para El Savador, que preferiu adquirir aeronaves usadas do Chile (IISS, 2015).

32. O total de gastos sul-americanos com defesa é de US$ 67,3 bilhões, dos quais US$ 31,7 bilhões correspondem ao orçamento brasileiro.
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para melhor avaliar as especificidades de suas duas sub-regiões: África do Norte33 e África Subsaariana.  
Primeiramente, a África do Norte apresenta grande crescimento em seus gastos militares (7,6% no último 
ano e 144,0% nos últimos dez anos), alcançando valor total de US$ 20,1 bilhões. Já a África Subsaariana, 
embora tenha tido crescimento menor (4,8% no último ano e 66,0% nos últimos dez anos) permanece 
um mercado maior, estimado em US$ 30,1 bilhões. No continente africano como um todo, dois países 
destacam-se por seus gastos com defesa: Argélia e Angola. Tratam-se dos dois maiores investidores em 
defesa do continente, além de terem apresentado rápido crescimento nos últimos anos graças às receitas 
provenientes de suas reservas de petróleo. Seus mercados atualmente valem US$ 11,9 bilhões (crescimento 
de 12,0%) e US$ 6,8 bilhões (crescimento de 6,7%), respectivamente, e atualmente ambos gastam mais de  
5,0% do PIB com defesa. Outro país que merece destaque é a Namíbia, cujos gastos com defesa aumentaram 
47,0% no último ano (Sipri, 2015, p. 5-6).

TABELA 2
Gastos militares por região

Regiões Gastos totais em 2014 (US$ bilhões)
Crescimento em termos reais –

2013-2014 (%)
Crescimento em termos reais –

2005-2014 (%)

Oriente Médio 196 5,2 57

América Central e Caribe 10,4 9,1 90

América do Sul 67,3 -1,3 48

África do Norte 20,1 7,6 144

África Subsaariana 30,1 4,8 66

Fonte: Sipri (2015).

Elaboração dos autores.

3.11  Medidas de contenção à desnacionalização adotadas pelo governo 
federal na última década

Como pode-se perceber, há um número considerável de medidas possíveis a serem adotadas para 
se contornar o problema da desnacionalização no momento atual da BID. Neste aspecto, algumas 
medidas institucionais adotadas pelo governo federal visando à “internalização de processos tecnológicos 
estratégicos, os quais o país não domina em sua totalidade” (Andrade e Silva Filho, 2015, p. 45-46), 
merecem destaque por serem de grande utilidade para este fim. Além de medidas gerais de incentivo 
à produção (no setor de defesa nacional ou em outros setores mais amplos da economia), como a 
Pnid e o PBM, uma das medidas governamentais mais importantes nesse sentido foi a criação do 
Retid pela Lei no 12.598/2012.

Com o objetivo de dar “acesso a regimes especiais tributários e financiamentos para programas, 
projetos e ações relativos, respectivamente, aos bens e serviços de defesa nacional a [empresas estratégicas 
de defesa]” (Brasil, 2012a), a referida lei instituiu o Retid, diminuindo as alíquotas de impostos a tais 
empresas e provendo, inclusive, medidas de apoio às exportações de produtos de defesa. O potencial de 
geração de externalidades positivas por parte do Retid para as empresas brasileiras da BID é considerável 
e pode contribuir em grande medida para gerar e manter capacidades tecnológicas estratégicas no país, 
contendo diretamente a desnacionalização no setor.

33. Não inclui o Egito que, na análise do Sipri, é considerado como parte do Oriente Médio.
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No momento atual da BID, é fundamental a adoção de estratégias que possibilitem o 
fortalecimento da indústria nacional de defesa e diminuam os riscos de desnacionalização. Uma das 
estratégias mais importantes nesse sentido é a “dualização” da indústria de defesa (Amarante, 2004).  
Tais tecnologias muitas vezes são consideradas “sensíveis”,34 o que faz com que seus países detentores 
cerceiem seu acesso a terceiros e tornem imperativa a busca do seu desenvolvimento endógeno. 
A utilização de tecnologias duais pode (e deve) ser feita tanto pelos processos de spin-off quanto 
de spin-on, os quais permitem, simultaneamente, maior rentabilidade às firmas do setor de defesa 
ao adentrar o mercado civil (spin-off) e o aproveitamento de tecnologias desenvolvidas no setor 
civil para a indústria de defesa (spin-on).

Uma vez que é inviável (para não dizer impossível) ter uma BID completamente autônoma no 
cenário atual de capacidades de defesa baseadas em tecnologias altamente avançadas e sofisticadas e de 
globalização e interdependência econômica, deve-se buscar a maximização da autonomia tecnológica da 
indústria nacional de defesa sem negligenciar a importância de parcerias externas.35 Um dos principais 
meios para o aprimoramento do nível tecnológico da BID é a “transferência de tecnologia”.36 Exemplos 
atualmente em andamento no setor de defesa incluem o Prosub e o programa de reaparelhamento de  
aeronaves de caça supersônicas da Força Aérea (FX-2).37 Uma possível alternativa à transferência  
de tecnologia é a realização de “programas mobilizadores”, que podem ser entendidos como “conjunto 
articulado de projetos de pesquisa básica, pesquisa aplicada, de desenvolvimento experimental e de 
engenharia que culmina com a produção”, devendo ser “conduzido, cooperativamente, por empresas, 
órgãos governamentais, universidades, centros e institutos de pesquisa e outros atores da área científica 
e tecnológica e do setor produtivo” (Longo e Moreira, 2009, p. 85-86).

Mesmo com a utilização de novas tecnologias duais, a dependência de um único cliente não é 
economicamente viável – conforme apontado por Amarante (2004) anteriormente. Portanto, o reforço 
da BID passa também por outra estratégia: a inserção internacional das empresas. Conforme apontado 
por Moraes (2012, p. 11), “as exportações, ao permitirem a ampliação da escala de produção das 
empresas, podem reduzir os custos de suas próprias aquisições de armas, em função tanto de economias 
de escala como de economias de aprendizado”.38 Embora já tenha tido um papel ativo como exportador 
de armas, o Brasil, mesmo no momento atual de revitalização de sua indústria de defesa, possui uma 
estrutura pouco adequada à promoção das exportações de material de defesa, reduzindo a potencialidade 
das vendas externas (Moraes, 2014). Diferentemente de países como Rússia e França, em que o Estado 
assiste diretamente (ou mesmo orienta) as exportações da indústria de defesa, o Estado brasileiro limita-
se a aprovar ou vetar as negociações feitas diretamente pelas firmas do setor de defesa, não havendo 
nenhuma estrutura governamental voltada à promoção das exportações da indústria de defesa. Uma 
questão importante a ser levada em conta nesse aspecto é o perfil das exportações de materiais de defesa 

34. Segundo Longo (2007, p. 122), “tecnologia sensível é uma tecnologia de qualquer natureza, civil ou militar, que determinado país ou 
grupo de países considera ser necessário não dar acesso, durante certo tempo, a outros países, hipoteticamente por razões de segurança”. 

35. Nesse sentido, é importante que sejam escolhidas, pelas mais altas instâncias políticas do país, as capacidades de defesa verdadeiramente 
estratégicas a serem desenvolvidas e mantidas dentro do país.

36. O processo de transferência de tecnologia é explicado mais detalhadamente em Longo e Moreira (2009, p. 83-85).

37. No caso do Prosub, o processo restringe-se à transferência de tecnologia naval francesa, ou seja, à construção do casco da embarcação, 
enquanto o reator de propulsão nuclear é inteiramente desenvolvido no Brasil. Já no caso do programa FX-2, os caças suecos Gripen comprados 
pelo Brasil serão montados sob licença pela Embraer visando à transferência de tecnologia aeroespacial sueca.

38. Moraes (2012, p. 11) ainda ressalta que “em diversos países, as exportações são essenciais para que se alcance escala de produção 
capaz de manter a viabilidade econômica das empresas”, demonstrando, inclusive, que nos cinco países que mais exportam armas no mundo,  
as respectivas indústrias de defesa dependem, em maior ou menor grau das exportações (op. cit., p. 13-21).
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realizado atualmente, que não mais se baseia simplesmente nos produtos, mas gira em torno de “pacotes”. 
Como explicado por Moraes (2012, p. 38), “não basta que o produto militar que se pretenda exportar 
seja tecnicamente superior e tenha o preço mais baixo. É preciso que o ‘pacote’ oferecido ao comprador  
seja considerado superior aos demais ‘pacotes’”.39

É de fundamental importância que o Estado brasileiro atue ao máximo em benefício das 
empresas nacionais da indústria de defesa. Não se trata de mero favorecimento ou proteção comercial,  
mas sim do cumprimento de um dos objetivos centrais das políticas nacionais de defesa: a geração e a 
manutenção de capacidades tecnológicas independentes. Neste sentido, é necessária a ação governamental 
no apoio às empresas nacionais, evitando a recorrência do declínio da indústria nacional de defesa 
em decorrência de fatores externos, como ocorrido durante os anos 1990. Para evitar a perda de  
capacidades tecnológicas estratégicas, seja pela desnacionalização de produtos e sistemas, seja pela 
quebra das empresas nacionais do setor, o Estado deve apoiar ao máximo as firmas nacionais nos 
processos de geração de capacidades e, simultaneamente, evitar que o atual mercado de defesa em 
expansão seja ocupado por empresas estrangeiras. Isso pode (e deve) ser feito por meio de ações de  
fortalecimento das capacidades já existentes, como a instituição do Retid, e pelo desenvolvimento  
de novas capacidades ainda inexistentes, as quais podem ser desenvolvidas por meio de transferência de  
tecnologia, como no caso dos programas Prosub e FX-2.40

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A base industrial de defesa do Brasil vive um momento singular de ressurgimento e consolidação. 
Isto se deve, em grande parte, aos esforços do Estado, que tem implementado sucessivas políticas 
públicas de impacto direto no fortalecimento deste setor. A atual política nacional de defesa é 
ambiciosa e visa não somente aparelhar as Forças Armadas com equipamentos do estado da arte,  
como também tem como objetivo fundamental reestruturar a indústria nacional de defesa, 
permitindo ao Brasil o desenvolvimento de capacidades tecnológicas estratégicas próprias.

Para desenvolver as capacidades tecnológicas necessárias à defesa nacional, o Estado brasileiro 
tem dado grande atenção ao desenvolvimento da CT&I na área de defesa, principalmente (mas não 
exclusivamente) às atividades de P&D. É necessário que tais esforços continuem e sejam aprofundados, 
integrando todos os atores do processo de produção (desde as estruturas laboratoriais das Forças Armadas 
e das universidades até as linhas de produção das empresas) em uma visão global e de longo prazo.  
Neste sentido, é fundamental buscar maior proximidade e sinergia entre o governo federal, as instituições 
de pesquisa (sejam elas ligadas ao Estado ou não) e as empresas. Somente a partir de tal esforço pode-se 
impulsionar o desenvolvimento de novas capacidades. Contudo, tal processo pode ser inteiramente 
minado caso não se contorne o problema da desnacionalização.

Tomando por base a experiência de outros países que possuem parques industriais relevantes e 
sofisticados de produção de armamentos, conclui-se que, para se evitar a desnacionalização dos produtos, 
sistemas e empresas nacionais de defesa, duas estratégias principais devem ser buscadas. A primeira delas 

39. Em relação a essa questão dos “pacotes” oferecidos, algumas possibilidades são exploradas em Moraes (2014, p. 70-71).

40. É importante mencionar que, no caso do Prosub, o país já desfruta de considerável grau de autonomia tecnológica no setor nuclear. 
Outro caso de parceria bem-sucedida que resultou em assimilação tecnológica e desenvolvimento de produto de defesa de qualidade é 
o caça-bombardeiro AMX, desenvolvido nos anos 1970-1980 pelas empresas italianas Aeritalia e Aermacchi em parceria com a Embraer.  
Por fim, o exemplo mais recente de produto de defesa de ponta desenvolvido inteiramente no Brasil é o KC-390.
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é a dualização das tecnologias de defesa, tanto por processos de spin-off quanto de spin-on. Desta forma,  
os pesados investimentos em P&D realizados podem ser melhor aproveitados pelas empresas, melhorando a 
sua viabilidade econômica e garantindo que as tecnologias desenvolvidas nacionalmente mantenham-se no 
território nacional. A segunda medida a ser implementada é a internacionalização das empresas nacionais da BID,  
uma vez que a busca por novos mercados externos será de fundamental importância para o equilíbrio das 
contas e para o próprio crescimento destas empresas. 

Além disso, no caso específico de países como o Brasil, cujo parque industrial de defesa carece 
da escala e do acesso a tecnologias presentes em outras grandes economias, outra medida que deve 
ser explorada para permitir que a defesa nacional seja abastecida o máximo possível por produtos e 
sistemas de fabricação nacional (diminuindo, assim, a atual dependência externa das Forças Armadas)  
é a busca de parcerias entre empresas nacionais e estrangeiras nos processos de reequipamento das Forças. 
Exemplos de tais parcerias são as já existentes no âmbito dos programas Prosub e FX-2, celebradas, 
respectivamente, com a França e a Suécia, apenas para citar alguns exemplos de maior visibilidade.  
O processo de transferência de tecnologia que se dá no desenvolvimento de tais programas é fundamental 
para garantir que as Forças Armadas tenham armamentos de ponta para cumprir sua função e, 
simultaneamente, que novas tecnologias sejam absorvidas e desenvolvidas pela BID.

É de suma importância chamar a atenção para uma questão crucial que pode agravar o problema 
ou amenizá-lo, dependendo do tratamento dado. Trata-se do atual estado das contas públicas e da 
política de ajustes recentemente implementada pelo governo federal. Não se trata aqui de contestar 
a necessidade vital de se reorganizar as receitas governamentais por meio de ajustes orçamentários, 
mas sim de evitar que a contenção imediata de um problema de curto prazo prejudique seriamente a 
consecução de interesses nacionais de longo prazo. É inevitável que, no atual cenário, sejam feitos cortes 
em diversas pastas, inclusive na defesa. Contudo, deve-se avaliar previamente com cuidado extremo a 
realização de tais cortes, a fim de não comprometer a capacidade nacional de produzir equipamentos, 
sistemas e tecnologias vitais para a defesa nacional e a dissuasão externa. Em outras palavras, não se 
deve incorrer no erro de permitir que o ajuste de contas em curto prazo seja feito à custa do objetivo 
estratégico de longo prazo de desenvolver e manter capacidades estratégicas vitais para o país das quais 
não se pode depender do fornecimento externo.

A análise até aqui desenvolvida permite concluir que existe um risco real de que algumas 
das capacidades tecnológicas mais importantes à defesa nacional já desenvolvidas (ou em fase de 
desenvolvimento) dentro do país podem se perder para proprietários estrangeiros caso não sejam 
adequadamente mantidas. Isto incorre em grave ameaça à segurança nacional, uma vez que pode 
levar a um cenário em que o país se veja impossibilitado de defender seus interesses e sua própria 
soberania por falta de meios adequados. Não se trata, contudo, de um cenário fatalista, uma vez que 
medidas razoáveis de contenção ao problema de desnacionalização podem ser adotadas sem incorrer 
em sacrifícios desnecessários a outras áreas importantes.

Em suma, percebe-se, a partir da análise desenvolvida neste artigo, o papel central do Estado no 
processo de desenvolvimento, fortalecimento e manutenção de uma indústria de defesa genuinamente 
nacional que possa garantir ao país os meios para sua própria defesa. Torna-se vital, portanto, que o 
Estado continue desenvolvendo esforços para desenvolver novas capacidades de defesa e provê-las às 
Forças Armadas de forma satisfatória, por um lado e, por outro, que apoie as empresas que compõem a 
BID de modo que estas possam desenvolver suas atividades de forma economicamente viável e contínua. 
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1 INTRODUÇÃO

A atenção às relações do Brasil com economias emergentes, em especial com os países do Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics), marcou a política externa brasileira desde o início do 
século XXI. Assim, observou-se um relativo afastamento político do Brasil de parceiros tradicionais 
do país, particularmente alguns países desenvolvidos como os Estados Unidos, denotando uma 
posição de ampliação da diversificação de parcerias do país na cena internacional.

Tendo por base esse cenário, este artigo toma como hipótese a ser testada a ideia de que mesmo 
com um afastamento relativo em termos de política externa do Brasil em relação aos Estados Unidos, 
observou-se um movimento de aproximação efetiva no campo econômico-produtivo entre os dois 
países neste início de século. Para tanto, busca-se analisar o processo de evolução e dinâmica dos 
investimentos estrangeiros diretos (IED) nos últimos anos entre Brasil e Estados Unidos, avaliando 
o volume de recursos e os principais setores de destino do IED dos Estados Unidos para o Brasil 
e do Brasil para os Estados Unidos. Com isso, busca-se, ainda, propor uma reflexão sobre o papel 
das relações entre Brasil e Estados Unidos para a política externa brasileira e a importância dos 
investimentos diretos entre os países para a compreensão de suas participações em cadeias de valor.

Para desenvolver esse argumento, dar-se-á foco sobre as relações produtivas que envolvem os 
investimentos externos diretos entre Brasil e Estados Unidos desde 2003 até 2015, com atenção 
especial aos novos investimentos (greenfield) e ampliações de plantas, com base nos dados da base 
do FDI Markets do Financial Times.

O texto se divide em quatro seções, incluindo esta introdução. A segunda seção apresenta um panorama 
da trajetória recente dos fluxos globais de IED, com ênfase nas transformações econômicas e políticas 
que possibilitaram a ascensão do Brasil como receptor desses investimentos. A terceira seção apresenta os 
principais dados e fatores condicionantes dos fluxos bilaterais de investimento entre Brasil e Estados Unidos 
no período de 2003 a 2015. A quarta seção conclui o trabalho destacando os fluxos de IED como evidência 
do maior grau de sinergia econômica entre Brasil e Estados Unidos nas últimas décadas, não obstante as 
limitações desse padrão de integração e as diferenças dos países no cenário político global. 

2  CARACTERÍSTICAS E DETERMINANTES DA TRAJETÓRIA RECENTE 
DOS FLUXOS GLOBAIS DE IED E ASCENSÃO DO BRASIL COMO POLO 
RECEPTOR DE INVESTIMENTO EXTERNO3

A análise do IED entre Brasil e Estados Unidos passa, necessariamente, pela compreensão da dinâmica do 
IED na economia mundial, principalmente considerando o cenário internacional após a crise de 2008.  

3. Segundo a nota metodológica do Word Investiment Report 2015, os dados de investimentos estrangeiros diretos (IED) são obtidos por meio das 
informações dos balanços de pagamentos dos países. O IDE é definido como um investimento que envolve uma relação de longo prazo, refletindo 
um interesse duradouro sobre o controle por um residente ou entidade de uma economia (investidor direto estrangeiro ou empresa) em uma empresa 
residente de uma economia diferente da do investidor estrangeiro direto (IED empresa ou da filial da empresa, ou da filial estrangeira). O IED implica 
que o investidor exerce um grau significativo de influência na gestão da empresa residente de outra economia. Tal investimento envolve tanto a 
operação inicial entre duas entidades quanto todas as transações subsequentes entre a empresa e as filiais estrangeiras, ambas incorporadas e sem 
personalidade jurídica. Os fluxos de IDE incluem o capital fornecido (diretamente ou por meio de outras empresas relacionadas) por um investidor 
estrangeiro direto para uma empresa de IED ou o capital recebido de uma empresa de IDE por um investidor estrangeiro direto. O IDE tem três 
componentes: capital, lucros reinvestidos de capital e empréstimos intraempresa. i) O capital social é o investidor estrangeiro direto da compra de ações 
de uma empresa em um país diferente da sua; ii) Os ganhos reinvestidos incluem do investidor direto ação (em proporção à participação acionária 
direta) de ganhos não distribuídos, como dividendos pelas filiais ou ganhos não remetidos para o investidor direto. Tais lucros acumulados por filiais 
são reinvestidos; iii) Os empréstimos intraempresas ou dívida intraempresa referem-se a operações de curto ou empréstimos a longo prazo e repasse 
de recursos entre investidores diretos (empresas matrizes) e empresas afiliadas. É importante mencionar que estoque de IED é o valor da parcela 
do seu capital e reservas (incluindo lucros retidos) atribuíveis à empresa matriz mais o endividamento líquido de afiliados. Fluxo de IED e estoque 
utilizados pelo World Investiment Report 2015 nem sempre são definidos como citado porque essas definições são muitas vezes não aplicáveis a 
dados desagregados de IDE. Por exemplo, na análise de tendências e padrões geográficos e industriais IED também podem ser utilizados dados com 
base em aprovações de IED porque permitem uma desagregação no país ou nível da indústria.
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Nesse sentido, o relatório anual de investimentos World Investment Report 2015, da Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) apresenta dados relevantes para 
a compreensão da dinâmica do fluxo de IED entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o relatório,  
em 2014, os fluxos mundiais de investimento estrangeiro direto apresentaram uma queda de 16% em 
relação a 2013, passando de US$ 1,47 trilhão para US$ 1,23 trilhão.

Essa queda do fluxo mundial de IED está associada a um cenário em que desde a crise de 
2008 o IED registrou variações positivas em 2010, 2011 e 2013. Segundo a Unctad, os principais 
motivos que explicam a forte reversão no fluxo de IED, em 2014, foram a fragilidade da economia 
global e a correspondente elevação dos riscos e incertezas que passaram a predominar. Além do mais,  
afirma a Unctad, é relevante considerar que o movimento dos investimentos estrangeiros é particularmente 
negativo e instável porque também está associado a uma dinâmica regular e baixa entre 2008 e 2014 de 
outras variáveis macroeconômicas, sendo que na passagem de 2013 para o 2014 a economia mundial 
teve um baixo dinamismo com aumento do produto interno bruto (PIB) de apenas 2,6%, do comércio 
de 3,4%, da formação bruta de capital fixo com 2,9% e do emprego com 1,3%, indicadores estes que 
configuram um cenário que predominou desde a crise de 2008.

É importante lembrar que essa oscilação e queda do IED na economia mundial reflete também 
o estado de alerta das empresas multinacionais para efetivar novos investimentos, assim como a 
reestruturação interna que elas vêm sofrendo, qual seja: passa pela reestruturação do portfólio de 
ativos, ou a realocação de atividades e tarefas, ou até o desinvestimento. 

Esse cenário após a crise de 2008 afetou principalmente as economias europeias; também Estados 
Unidos e, nos últimos anos, as economias da América Latina, particularmente o Brasil, o qual vem 
apresentando nos últimos anos um baixo crescimento econômico, fato este agravado mais ainda em 
2015 quando o país tem uma projeção de crescimento econômico de -1,5%. 

O relatório da Unctad apresenta a análise do fluxo do IED do ponto de vista da entrada e da saída.  
Desta forma, pelo lado das entradas de IED, a composição no mundo continua mais favorável 
aos países em desenvolvimento, enquanto se observa uma expressiva redução da participação dos 
países desenvolvidos na entrada de IED. Entretanto, é importante observar que as economias em 
desenvolvimento tiveram maior ingresso de IED em 2014 por conta do incremento de investimentos 
na Ásia em desenvolvimento (9%), pois caiu na África (-5% no Norte e -5% na subsaariana)  
e na América Latina (14%). 

A América Latina registrou variação negativa de 14,4% após quatro anos consecutivos de alta, 
devido essencialmente à queda de quase 80% nas fusões e aquisições na América Central e Caribe.  
A maior parte dos países latino-americanos experimentou retração no ingresso de IED, com exceção  
do Chile. O Mercosul permaneceu com uma fatia de 6% dos ingressos de IED mundiais, porém assinalou 
queda de US$ 83 bilhões em 2013 para US$ 73 bilhões em 2014. Especificamente o Brasil teve queda 
de 2,3%, já que a reversão nos investimentos do setor primário compensou ao maior fluxo destinado 
aos setores de indústria de transformação e serviços.

Do ponto de vista da saída de IED, o IED das empresas com base nos países desenvolvidos 
permanece representando a maior fatia mundial, totalizando US$ 823 bilhões. Em 2014 aumentaram 
as saídas de IED dos Estados Unidos, Alemanha e França. Por outro lado, houve queda do IED com 
origem no Japão, Reino Unido e Luxemburgo. 



Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 20 | Maio/Ago. 2015
A Trajetória Recente dos Fluxos de Investimento Externo Direto entre Brasil e Estados Unidos:  
características setoriais e condicionantes econômicos

58

Já nos países em desenvolvimento, as empresas multinacionais aumentaram seus investimentos 
no exterior em 23% em relação a 2013, somando US$ 468 bilhões. De 2007 a 2014 sua participação 
nas saídas de IED cresceu de 13% para 35%, tanto por meio de investimentos greenfield quanto por 
meio de fusões e aquisições. Dos US$ 468 milhões em IED de origem dos países em desenvolvimento,  
US$ 432 proveem da Ásia, com uma taxa de crescimento de 29% entre 2013 e 2014. Com isso, a 
região passou a ser a maior como origem de investimentos na comparação geográfica, principalmente 
considerando o papel de destaque de Hong Kong (China), que passou a ser o segundo maior no ranking 
dos países origem de IED, especialmente por causa da atividade de fusões e aquisições na região asiática.

Por outro lado, os países da América Latina, excluindo-se os centros financeiros offshore, 
diminuíram em 23%, em 2014, suas saídas de IED. Essa queda foi puxada pelo México, 
Colômbia e Brasil. Em relação a economia brasileira, é relevante notar que as saídas de IED do 
Brasil apresenta queda há quatro anos consecutivos. 

Os indicadores da Unctad podem ser interpretados não apenas como dados conjunturais, 
mas também como mudanças estruturais no cenário da economia global, com as economias 
em desenvolvimento passando a ter maior relevância na economia mundial em detrimento da 
queda da centralidade das economias dos países desenvolvidos, principalmente da região europeia.  
Essa mudança estrutural propicia oportunidades para uma maior inserção dos países das economias 
em desenvolvimento como origem e saída do IED. Outro ponto relevante é que a ascensão da China 
na economia mundial apresenta uma nova alternativa para os países em desenvolvimento em construir 
novas relações comerciais e políticas, reduzindo a centralidade e dependência em relação aos Estados 
Unidos, como tem sido a estratégia adotada nos últimos anos pelo Brasil.

Segundo Vigevani (2011), nos últimos vinte anos, a partir da queda do Muro de Berlim e do fim 
da União Soviética, o fim da bipolaridade tal qual entendida ao longo de todo o período da Guerra Fria, 
o fim da expansão de uma parte dos valores considerados ocidentais, como a democracia política, o fim 
da expansão do comércio internacional e as mudanças havidas reduziram em termos relativos o papel 
dos países centrais – particularmente o papel dos Estados Unidos – e aumentaram o de alguns países 
antes periféricos, sobretudo, o da China, mas também o do Brasil. Na verdade, essas transformações do 
cenário mundial influenciaram na condução da política internacional do Brasil, buscando uma maior 
diversificação em suas relações internacionais e comerciais nos últimos anos. 

Na verdade, algumas mudanças no cenário internacional devem ser compreendidas para o entendimento 
de como o Brasil passou a desenvolver sua política internacional, principalmente em relação aos Estados Unidos.  
Entre as principais transformações, cabe destacar: i) o processo de intensificação do unilateralismo norte-americano 
na primeira década do século XXI; ii) o impacto da ascensão da China; iii) a valorização das commodities 
agrícolas a partir de 2003, tendência que não parece alterada pela crise financeira e econômica iniciada no 
segundo semestre de 2008; iv) a reestruturação dos eixos de desenvolvimento mundial, em particular o papel 
de Índia, Rússia e África do Sul; v) o crescimento dos fluxos de comércio para países que até 1990 não eram 
relevantes para o Brasil; vi) o papel atribuído pelo Brasil às negociações econômicas multilaterais, inclusive na 
fase imediatamente posterior à crise de 2008, evidenciado pela participação ativa do país no Grupos dos Vinte 
(G20) financeiro; e vii) a consolidação de um cenário regional, no Mercado Comum do Sul (Mercosul),  
na América do Sul e Latina, onde não há liderança, mas criam-se condições favoráveis para um diálogo construtivo 
e forte com os Estados Unidos.4

4. Ver Vigevani (2011).
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Vigevani (2011) afirma que os movimentos brasileiros em diferentes cenários internacionais,  
tais como meio ambiente e G20 financeiro, sinalizam um interesse afirmativo, proativo, que encontra 
sustentação interna e só poderia ser paralisado se houvesse retrocessos protecionistas e nacionalistas 
originados nos países centrais ou mesmo na China. Essa análise tem a ver diretamente com as 
relações que vêm sendo construída entre Estados Unidos e Brasil nos últimos anos: seu nível amigável 
caminha paralelamente ao fortalecimento do multilateralismo. Nas relações com os Estados Unidos, 
busca-se o fortalecimento da cooperação no quadro multilateral e bilateral. Ao mesmo tempo,  
há uma constante busca de instrumentos que visa proteger e fortalecer a posição brasileira no caso 
de dificuldades ou de confrontação. 

3  ANÁLISE SETORIAL DOS FLUXOS DE IED ENTRE BRASIL E ESTADOS 
UNIDOS NO PERÍODO 2003-20155

Para fortalecer essa relação entre Brasil e Estados Unidos é importante destacar o papel das empresas 
norte-americanas instaladas no Brasil e o consequente comércio intrafirmas por elas realizado, que pode 
ser comprovado com os indicadores que serão analisados. Por outro lado, o interesse dos empresários 
brasileiros pelos Estados Unidos também é um importante indicativo para a compreensão dessas 
relações. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de  
São Paulo (Fiesp) abriram, em 2005, escritório em Washington, o Brazil Industries Coalition (BIC), 
que tem o papel de acompanhar de perto as negociações comerciais de que participam os Estados 
Unidos, seus mecanismos de formulação, particularmente o United States Trade Representative (USTR) 
e agir como lobby dos interesses empresariais, particularmente dos industriais. Em São Paulo é muito 
ativa a American Chamber of Commerce for Brazil (Amcham), nesse caso trata-se de estrutura para 
articular os interesses empresariais norte-americanos, que existe há muitos anos.

Esse cenário contribui para a compreensão dos indicadores do Brasil e Estados Unidos em 
relação ao investimento externo direto entre os dois países. Em relação aos investimentos do Brasil 
nos Estados Unidos, conforme mostra a tabela 1, há uma dinâmica irregular e instável de crescimento 
e queda entre 2003 e 2015, tanto em termos de número de projetos quanto em termos de geração 
de emprego e capital investido. Entre 2003 e 2015 houve a implementação de 130 projetos de 

5. A análise de investimentos estrangeiros diretos entre Brasil e Estados Unidos é feita com base no relatório FDI Markest.com 
Crossborder Investment Monitor, do Financial Times (FDI Intelligence). O relatório apresenta indicadores sobre o investimento 
estrangeiro direto greenfield realizado por todas as empresas do Brasil que investem nos Estados Unidos e as empresas dos 
Estados Unidos que investem no Brasil entre janeiro de 2003 e abril de 2015. Todos os dados e informações sobre projetos de 
investimentos são com base em informações públicas sobre anúncios de investimentos das empresas do Brasil e dos Estados 
Unidos. Em algumas situações, em que as informações não estão disponíveis nos projetos de investimentos das empresas,  
o relatório inclui valores estimados dos capitais investidos e do número de postos de trabalho criados. O uso dos dados do 
relatório do Fincancial Times (FT) é complementar ao uso dos dados do relatório da Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (em inglês, United Nations Conference on Trade and Development – Unctad), pois enquanto os 
dados da Unctad têm uma definição mais ampla em relação ao fluxo de IED, como mostrado na nota de rodapé no 3, e também 
está limitado à análise do fluxo de IED no ano de 2014, o relatório do FT tem como foco a análise dos investimentos greenfield 
e é concentrado na análise dos IED entre Brasil e Estados Unidos. Além do mais, é importante mencionar que o próprio relatório 
World Investment Report 2015 da Unctad, utiliza os dados do FT para analisar os investimentos greenfield, como atesta a nota 
metodologia do World Investment Report 2015: “Data on greenfield investment projects used in the Report are based on the 
information provided by FDI markets of Financial Times” (Unctad, 2015). O uso dos dados do relatório do FT permite qualificar 
a dinâmica dos investimentos estrangeiros diretos na economia mundial do relatório da Unctad, principalmente levando em 
consideração o investimento greenfield. 
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investimento externo do Brasil nos Estados Unidos, gerando 11.549 mil empregos e um volume de 
capital total investido de US$ 4.638 bilhões. 

Em 2003 havia apenas três projetos de empresas brasileiras nos Estados Unidos, com um volume 
de investimento de US$ 46 milhões e gerando 242 empregos. Até 2008, em termos de número de 
projetos, o ano de 2008 tem um salto para treze projetos de investimentos, com um capital investido 
de US$ 529 milhões e com 1.875 mil empregos gerados. Mas ao se considerar em termos de valores 
investidos, entre 2003 e 2008, é em 2006 que se alcança o maior valor, com um volume de capital 
investido de US$ 562 milhões, com apenas seis projetos e gerando 1.017 mil empregos. 

TABELA 1
Investimento estrangeiro direto do Brasil nos Estados Unidos (2003-2015)

Ano Número de projetos

Empregos criados Capital investido (US$ milhões)

Total Média Total 
Média do total investido 

por empresa 

20151 5 269 53 98 20

2014 16 821 51 403 25

2013 17 1.962 115 476 28

2012 16 732 45 272 17

2011 21 2.224 105 978 47

2010 9 637 70 151 17

2009 5 416 83 297 59

2008 13 1,875 144 529 41

2007 10 707 70 338 34

2006 6 1.027 171 562 94

2005 4 224 56 36 9

2004 5 413 82 452 90

2003 3 242 80 46 15

Total 130 11.549 88 4.638 496

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

Com a crise econômica internacional em 2008, em 2009 há uma forte queda em todos os 
indicadores, com o número de projetos caindo de treze, em 2008, para cinco, em 2009; a geração de 
empregos caiu de 1.875 mil, em 2008, para 416 em 2009; e o capital investido saiu de US$ 529 milhões 
para 297 US$ 297 milhões. A partir de 2010 os indicadores apontam para uma forte recuperação, 
com o ano de 2011 alcançando o maior valor de capital investido entre 2003 e 2015, um capital de 
US$ 978 milhões, com 21 projetos e 2.224 mil empregos gerados. Após 2011 chama atenção a queda 
em termos de número de projetos e capital investido, fato este que pode estar relacionado à dinâmica 
interna da economia brasileira e não à performance da economia americana, tendo em vista que, 
mesmo em um ritmo lento, ela tem apresentado sinais de recuperação após a crise de 2008. 

Quando se considera o tipo de investimento que o Brasil tem realizado nos Estados Unidos entre 
20003 e 2015, como pode ser observado no gráfico 1, dos 130 projetos, 92 (70,8%) dos projetos foram  
novos investimentos, 32 (24,6%) foram investimentos em expansão e apenas seis (4,6%)  
foram projetos de co-location. Esses dados apontam para o forte interesse das empresas brasileiras no 
mercado americano, principalmente do ponto de vista de investimento greenfield. 
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GRÁFICO 1
Tipos de investimentos do Brasil nos Estados Unidos (2003-2015)1

Novo Expansão Co-location/compartilhamento de localização

92

32

6

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

Em relação às dez principais empresas que têm realizado investimentos nos Estados Unidos, 
existem oito empresas privadas e duas empresas estatais, como mostra a tabela 2. Este fato mostra 
a relevância do Brazil Industries Coalition (BIC) e da American Chamber of Commerce for Brazil 
(Amcham) em facilitar a relação entre Brasil e Estados Unidos, tanto para o setor privado quanto para 
os seus respectivos governos. As empresas líderes em termos de número de projetos realizados nos 
Estados Unidos são a Gerdau e a JBS, com onze projetos de investimentos cada. No caso da Gerdau,  
esses projetos representam 36,6% do total de investimentos realizados pela empresa no exterior.  
Por sua vez, no caso da JBS, seus onze projetos nos Estados Unidos representam 73,3% do volume total 
de seus investimentos na economia global, o que evidencia a relevância do mercado norte-americano 
para a empresa. A Embraer é a terceira empresa brasileira com maior quantidade de projetos nos 
Estados Unidos, com um total de nove iniciativas que representam 50% do total de seus investimentos 
na economia mundial. 

TABELA 2
Investimentos do Brasil nos Estados Unidos segundo número de projetos por empresas (2003-2015)1

Empresa País de origem
Número de projetos na 

economia mundial
Número de projetos nos 

Estados Unidos
Participação dos Estados 
Unidos nos projetos (%)

Gerdau Brasil 30 11 36,6
JBS Brasil 15 11 73,3
Embraer Brasil 18 9 50,0
Banco do Brasil Brasil 21 6 28,5
Petrobras Brasil 44 3 6,8
Odebrecht Brasil 17 3 17,6
Sabo Brasil 7 3 42,8
Stefanini IT Solutions Brasil 20 3 15,0
DK Diagnostics Brasil 3 3 100,0
BTG Pactual Brasil 12 3 25,0

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 
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As empresas que ocupam a quarta e a quinta posições entre as maiores com investimentos nos 
Estados Unidos são as estatais Banco do Brasil e Petrobras. O Banco do Brasil tem seis investimentos 
em novos projetos, o que representa 28,5% dos seus investimentos na economia mundial e a Petrobras 
tem um investimento em três projetos, apenas 6,8% dos seus investimentos na economia mundial. 
As outras cinco empresas têm apenas três projetos de investimentos nos Estados Unidos, chamando 
atenção a DK Diagnostics (empresa de tecnologia e facilidades na rotina dos exames laboratoriais),  
que tem nos Estados Unidos seu principal mercado de destino dos seus investimentos na economia global. 

Ao ser levado em consideração o volume de capital e geração de empregos pelas empresas que 
realizaram seus investimentos nos Estados Unidos, como mostra a tabela 3, é notável que o maior volume 
de capital investido é da estatal Petrobras com um valor de US$ 1.213 bilhão e gerando 1.153 empregos. 
A segunda empresa com maior investimento é a JBS com investimento US$ 526 milhões e 1.273 mil 
empregos criados. A Gerdau tem o maior terceiro valor de investimento com US$ 362 milhões e gerando 
651 empregos. Esses indicadores, considerando investimento e geração de empregos, apontam para a 
hipótese de que não é a quantidade de projetos que determina o maior volume de investimentos, mas sim 
a proporção e relevância do projeto, como é o caso da Petrobras que tem menor quantidade de projetos, 
mas valores que colocam a empresa como a empresa com maior relevância entre as empresas brasileiras 
no mercado americano na realização de investimentos. 

TABELA 3
Investimentos do Brasil nos Estados Unidos segundo número de empregos criados e capital investido 
(2003-2015)1

Empresa
Empregos criados Capital investido (US$ milhões)

Total Média por projeto Total Média 

Gerdau 651 59 362 33

JBS 1.273 115 526 48

Embraer 1.015 112 184 21

Banco do Brasil 228 38 59 10

Petrobras 1.153 384 1.213 404

Odebrecht 221 73 107 36

Sabo 257 85 67 22

Stefanini IT Solutions 339 113 22 7

DK Diagnostics 20 6 8 3

BTG Pactual 194 64 59 20

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

A análise dos investimentos segundo setor de atividade, como consta na tabela 4, permite fazer 
cruzamentos de dados relevantes que confirma a ideia de que não é a quantidade de projetos que 
determina o maior volume de investimentos nem destaque da empresa no mercado americano,  
mas sim a proporção e relevância do projeto. Se for considerado o valor dos investimentos 
e empregos criados, o setor de carvão, petróleo e gás natural tem apenas cinco projetos de 
investimentos, mas um volume de capital investido de US$ 1.254 bilhão, gerando 1.271 mil empregos.  
Desses cinco projetos, três deles são realizados pela Petrobras, mostrando mais uma vez o destaque 
que a estatal brasileira tem no mercado dos Estados Unidos. 
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Já se for considerado a quantidade de projetos de investimentos no mercado americano por 
empesas brasileiras, o setor de serviços de software e tecnologia de informação é o líder com 21 projetos,  
um capital investido de US$ 155 milhões e com 1.218 empregos criados. Observa-se que esse setor 
tem um grande número de projetos e muitos empregos criados, mas um capital investido muito 
abaixo de outros setores. Os setores de metal e serviços financeiros têm o mesmo número de projetos 
implementados nos Estados Unidos, quatorze ao longo do período. O setor de metal tem um capital 
investido de US$ 447 milhões e 980 empregos criados, enquanto o setor de serviços financeiros investiu 
US$ 159 milhões e criou 586 empregos. 

TABELA 4
Investimentos do Brasil nos Estados Unidos segundo setor de atividade (2003-2015)1

Setor Número de projetos
Empregos criados Capital investido (US$ milhões)

Total Média Total Média

Serviços de software 
e tecnologia da 
informação

21 1.218 58 155 7

Metal 14 980 70 447 32

Serviços financeiros 14 586 41 159 11

Alimentos e fumo 12 1.366 113 297 25

Aeroespacial 10 1.065 106 262 26

Química 9 315 35 351 39

Carvão, petróleo e 
gás natural

5 1.271 254 1.254 251

Têxtil 5 1.311 262 386 77

Plásticos 4 175 43 127 32

Componentes 
automotivos

4 307 76 39 10

Outros setores 32 2.955 92 1.162 36

Total 130 11.549 88 4.639 36

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

Outro fato relevante nos dados de investimentos segundo setores das empresas brasileiras nos 
Estados Unidos é o fato de que entre os dez principais setores considerados na tabela 4, quase todos 
estão associados a atividade produtiva, como é o caso de metal, alimentos e fumo, aeroespacial, 
química, carvão, petróleo e gás natural, têxtil, plásticos e componentes automotivos, ou seja, dos dez 
setores mais relevantes, oito são considerados produtivos. Apenas serviços de software e tecnologia da 
informação e serviços financeiros são setores integrantes do setor de serviços. Esse dado não segue 
a tendência dos fluxos de IED na economia internacional, como mostram os dados dos World 
Investment Report da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (em inglês,  
United Nations Conference on Trade and Development – Unctad) que apontam para um predomínio 
e expansão do IED no setor de serviços. No caso dos IED das empresas brasileiras, majoritariamente 
são investimentos na atividade produtiva.

Se as empresas brasileiras tiveram 133 projetos implementados nos Estados Unidos entre 
2003 e 2015, as empresas americanas tiveram um total de 999 projetos durante o mesmo período, 
contabilizando um volume de capital investido de US$ 70.095 bilhões e gerando 142.899 mil empregos.  
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Comparando com os dados dos investimentos das empresas brasileiras nos Estados Unidos, é nítido 
a superioridade dos investimentos das empresas americanas no Brasil, fato este que não deve ser 
surpreendente ao ser considerado a força da economia americana na economia mundial e sua presença 
histórica nos países da América Latina. 

Os dados da tabela 5 mostram que mesmo com a crise de 2008, os investimentos dos Estados 
Unidos no Brasil tiveram continuidade de crescimento, já que em 2003 havia 83 projetos, com um 
investimento de US$ 5.546 bilhões e gerando 15.490 mil empregos. Em 2008, após um período de 
queda do número de projetos implementados no Brasil entre 2004 e 2007, o número de projetos voltou 
a crescer justamente no ano da crise e continuou crescente em 2009 e nos anos seguintes. Em 2011,  
é o ápice do número de projetos e valores investidos. Nesse ano houve 148 projetos de IED dos Estados 
Unidos no Brasil com um capital investido de US$ 10. 089 bilhões, gerando 18.884 mil empregos. 

TABELA 5
Investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos no Brasil (2003-2015)1

Ano Número de projetos

Empregos criados Capital investido (US$ milhões)

Total Média Total
Média do total investido 

por empresa 

2015 21 1.927 91 532 25

2014 95 7.782 81 5.440 57

2013 90 7.663 85 5.784 64

2012 122 13.354 109 6.332 52

2011 148 18.884 127 10.089 68

2010 102 18.264 179 7.931 78

2009 78 16.102 206 6.756 87

2008 68 17.723 260 8.963 132

2007 47 3.917 83 2.196 47

2006 53 6.895 130 4.772 90

2005 42 8.227 195 3.483 83

2004 50 6.67 133 2.271 45

2003 83 15.49 186 5.546 67

Total 999 142.898 143 70.095 70

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

Entretanto, a partir de 2012, começa a ter um declínio considerável nos projetos implementados 
aqui no Brasil pelas empresas americanas, quando se observa que em 2012 tinham 122 projetos 
sendo realizados no país e cai para 95 projetos em 2014, e em 2015 contabilizando de janeiro 
até abril só há 21 projetos. Ao mesmo tempo em que se reduziu o número de projetos das 
empresas dos Estados Unidos no Brasil, caiu também o volume de capital investido, saindo de 
US$ 10.089 bilhões em 2011 para apenas US$ 5.440 bilhões em 2014, e um nível muito baixo 
ainda até abril de 2015 (US$ 532 milhões). 
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Essa queda acontece justamente no período em que a economia brasileira apresentou uma 
baixa taxa de crescimento econômico, o que torna menos atrativo os investimentos não apenas dos 
Estados Unidos, mas também de outros países. É importante observar que a queda dos IED no Brasil 
de origem dos Estados Unidos entre 2012 e 2014 em decorrência da baixa atividade econômica 
aconteceu também no período entre 2004 e 2006 no Brasil. Outro fato relevante que explica a queda 
do IED dos Estados Unidos no Brasil é a tentativa do país de reduzir a centralidade dos Estados 
Unidos para o Brasil buscando relações econômicas e políticas com outras nações com o intuito de 
tornar a política internacional mais autônoma e em defesa do multilateralismo, o que levou o Brasil 
a ampliar suas relações com os países da América Latina, asiáticos e africanos. 

Do total dos 999 projetos implementados pelas empresas americanas entre 2003 e 2015, como 
mostra o gráfico 2, oitocentos projetos (80,1%) são novos investimentos, ou seja, majoritariamente o 
IED dos Estados Unidos no Brasil são greenfield, criando nova capacidade produtiva. Cento e setenta e 
oito projetos (17,8%) foram investimentos em expansão da capacidade produtiva já existente, e apenas 
21 projetos (2,1%) são investimentos de co-location. Esses dados deixam mais em evidência a importância 
do IED americano na economia brasileira, à medida que uma grande parte desse IED é investimento 
em criação de nova capacidade produtiva. 

GRÁFICO 2
Tipos de investimento dos Estados Unidos no Brasil em quantidades (2003-2015)¹

Novo Expansão Co-location/compartilhamento de localização

800

178

21

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

De acordo com os dados da tabela 6, a International Business Machines (IBM) é a empresa 
americana com o maior número de projetos no Brasil, com 23 projetos realizados entre 2003 e 2015. 
Esse total equivale a 3,9% dos projetos da empresa na economia mundial. A General Motors (GM), 
com 21 projetos, fica na segunda posição com maior número de projetos no Brasil, o que representa 
6,2% dos projetos da empresa na economia global, apontando para o fato de que o Brasil é um mercado 
mais relevante para esta empresa do que para a IBM. Em terceiro lugar fica a General Eletric (GE)  
com vinte projetos, equivalentes a 3,8% do total de suas iniciativas na economia global. 
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TABELA 6
Investimentos dos Estados Unidos no Brasil segundo número de projetos por empresas (2003-2015)1

Empresa País de origem
Número de projetos na 

economia mundial
Número de projetos no 

Brasil
Participação do Brasil nos 

projetos (%)
IBM Estados Unidos 578 23 3,9
General Motos (GM) Estados Unidos 338 21 6,2
General Eletric (GE) Estados Unidos 523 20 3,8
Cargill Estados Unidos 182 18 9,8
Bunge Estados Unidos 33 10 30,3
Microsoft Estados Unidos 334 10 2,9
United Parcel Services (UPS) Estados Unidos 190 10 5,2
Praxair Estados Unidos 88 10 11,3
Ford Estados Unidos 263 9 2,4
Archer Daniels Midland Estados Unidos 61 9 14,7

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

Três empresas têm no mercado brasileiro um dos principais destinos dos seus investimentos: 
Bunge, Praxair e a Archer Daniels Midland. A Bunge, empresa de alimentos e de agronegócio, 
tem dez projetos de investimentos no Brasil, o que equivale a 30,3% do total de seus projetos  
de investimento. A Praxair, empresa de gás, tem dez projetos no Brasil, 11,3% dos seus projetos de  
investimentos globais. A Archer Daniels Midland, por sua vez, empresa que transforma grãos 
de cereais e plantas oleaginosas em inúmeros produtos utilizados na alimentação, bebidas, 
indústrias e forragem animal para mercados em todo o mundo, tem nove projetos no Brasil, 
representando 14,7% dos seus projetos de investimentos na economia global. Essas empresas 
que têm no Brasil um dos seus principais mercados, todas atuam no setor que o país tem 
vantagem competitiva, ou seja, no setor de commodities. 

Embora a IBM seja a líder, em termos de número de projetos implementados no país, em 
termos de valores, como mostra a tabela 7, ela não é a empresa com o maior volume de capital 
investido, nem a que gera mais empregos, já que durante esse período a IBM teve um investimento 
de US$ 889 milhões e gerou 3.098 empregos. A empresa com o maior volume de capital investido 
é a General Motors (GM) com US$ 5.674 bilhões, gerando 15 mil empregos entre 2003 e 2015.  
A Archer Daniels Midland é a segunda empresa com maior capital investido no país, com  
US$ 2.406 bilhões e 1.082 empregos criados. Mesmo considerando que a Ford seja uma empresa 
com um número de projetos pequeno no país, quando se considera o capital investido, ela ocupa 
a terceira posição com um capital investido de US$ 2.049 bilhões e 6.081 empregos criados.  
A quarta empresa com maior capital investido é a Bunge, com US$ 1.536 bilhão e a geração de 
2.041 mil empregos. 

TABELA 7
Investimentos dos Estados Unidos no Brasil segundo número de empregos criados e capital investido 
(2003-2015)1

Empresa
Empregos criados Capital investido (US$ milhões)

Total Média por projeto Total Média 
IBM 3.908 169 889 39
General Motos (GM) 15 714 5.674 270
General Eletric (GE) 3.008 150 530 27
Cargill 2.072 115 770 43

(Continua)
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Empresa
Empregos criados Capital investido (US$ milhões)

Total Média por projeto Total Média 
Bunge 2.041 204 1.536 154
Microsoft 1.678 167 697 70
United Parcel Services (UPS) 113 11 114 11
Praxair 673 67 316 32
Ford 6.081 675 2.049 228
Archer Daniels Midland 1.082 120 2.406 267

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

Assim como acontece com as empresas brasileiras, os indicadores de investimento e geração de  
empregos deixam nítidos que não é a quantidade de projetos que determina o maior volume  
de investimentos, mas sim a proporção e relevância do projeto, como mostram os dados para as 
empresas da Bunge, Ford e Archer Daniels Midland. Como já mencionado, a Bunge e a Archer 
Daniels Midland são empresas que atuam em setores que o Brasil tem vantagem competitiva,  
o que facilita e atrai mais os investimentos para esses setores. Já a Ford é uma empresa tradicional 
e de longa trajetória no Brasil, o que aponta para riscos menores em seus investimentos e também 
por ter um mercado de automóveis em grande expansão no país nos últimos anos.

Quando se considera os investimentos segundo o setor de atividade, como consta na tabela 8,  
o principal setor com maior valor de capital investido é o de comunicação, com US$ 14.737 bilhões, 
83 projetos e 7.488 mil empregos gerados. O segundo setor com maior capital investido é o de metais, 
com US$ 8.971 bilhões, 32 projetos e 12.624 mil empregos gerados. O terceiro setor que tem o maior 
investimento é o automotivo, com US$ 8.030 bilhões, 34 projetos e 22.827 empregos criados, setor 
que lidera a geração de empregos. Embora o setor de serviços de software e tecnologia da informação 
seja o setor com maior número de projetos, com 204, não figura entre os principais como maior 
capital investido, com US$ 1.488 bilhão e 15.078 empregos criados. 

TABELA 8
Investimentos dos Estados Unidos no Brasil segundo setor de atividade (2003-2015)1

Setor Número de projetos
Empregos criados Capital investido (US$ milhões)

Total Média Total Média
Serviços de software 
e tecnologia da 
informação

204 15.078 73 1.488 7

Serviços prestados a 
empresas

116 3.602 31 813 7

Comunicação 83 7.488 90 14.737 178
Química 66 6.345 96 2.872 44
Indústria de máquinas, 
equipamentos e 
ferramentas

66 7.700 116 1.816 28

Serviços financeiros 51 2.553 50 6.648 130
Alimentos e tabaco 45 7.599 168 2.734 61
Automotivo 34 22.827 671 8.030 236
Transportes 34 808 23 1.117 33
Metais 32 12.624 394 8.971 280
Outros setores 268 56.274 209 20.869 78
Total 999 142.898 143 70.094 70

Fonte: FDI Intelligence, Financial Times.

Nota: 1 Os valores referentes ao ano de 2015 estão limitados ao período de janeiro a abril. 

(Continuação)
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Os indicadores deixam em evidência que os investimentos das empresas americanas no Brasil 
são bem superiores em relação aos investimentos das empresas brasileiras nos Estados Unidos.  
Isso deve ser considerado normal tendo em vista que a análise considera as empresas da maior economia 
mundial e que tem empresas muito mais internacionalizadas e com maior inserção na economia global. 
Mas é importante considerar que com o processo de internacionalização das empresas brasileiras,  
o mercado americano passou a ser atrativo e estratégico, fato este comprovado pelo crescimento dos 
IED das empresas brasileiras nesse mercado. 

Os investimentos de empresas brasileiras nos Estados Unidos corroboram com os indicadores 
do World Investment Report, da Unctad, que mostram um crescimento do IED dos países em 
desenvolvimento na economia mundial. O fato de os indicadores dos IED das empresas brasileiras 
nos Estados Unidos apontarem para uma dinâmica irregular e instável de crescimento e queda entre 
2003 e 2015, mostra também que o Brasil contribui para a queda da participação da América Latina 
na saída de fluxo de IED na economia mundial e deixa nítida a necessidade de uma melhor estratégia 
do governo brasileiro em dar suporte para maior inserção das empresas brasileiras nesse mercado.

Por outro lado, os investimentos dos Estados Unidos continuam sendo a principal origem do 
IED no Brasil, e os indicadores discutidos neste trabalho ratificam essa situação, apontando para a 
necessidade de o governo brasileiro implementar políticas que consolidem as relações econômicas 
e políticas com os Estados Unidos, principalmente tentando direcionar o IED para setores mais 
intensivos em tecnologias e com maior inserção no mercado internacional dentro da lógica das 
cadeias globais de valor e a nova ordem no comércio mundial, já que muitas empresas dos Estados 
Unidos atuam em setores que o Brasil já tem vantagens competitivas e empresas nacionais aptas 
a explorarem esses setores. Ou seja, são empresas associadas a uma estratégia resource seeking.  
Nesta, os empreendimentos são compostos por setores de atividade com maior propensão a exportar e,  
ao mesmo tempo, uma propensão a importar abaixo da média, o que indica que são setores voltados 
à exportação. Nesse grupo, predominam as empresas voltadas para a exploração de setores primários 
ou industriais que utilizem intensivamente recursos naturais e que apresentem valores elevados para a 
exportação e pequenos para a importação. Esse IED que ingressa no país tem se voltado para etapas e 
atividades das cadeias de valores globais de menor valor e, principalmente, para aproveitar o mercado 
interno nos setores da indústria de transformação e de serviços.

 Essa estratégia deve ser pensada e implementada mantendo a lógica da autonomia do país e  
a estratégia do multilateralismo. Ou seja, a estratégia de diversificação das relações econômicas 
e políticas na economia mundial, principalmente fortalecendo os laços com a China, não deve 
implicar em uma situação em que o país tenha de abdicar e se indispor com a economia americana,  
mas fortalecer seus laços econômicos e políticos, mantendo autonomia e fortalecimento dos setores 
da atividade econômica para uma inserção mais competitiva na economia internacional. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, o fluxo de IED na economia mundial tem apresentado oscilações e queda, resultado 
da fragilidade da economia global e da correspondente elevação dos riscos e incertezas que passaram a 
predominar. Esse cenário afetou principalmente as economias europeias, também os Estados Unidos e, 
nos últimos anos, as economias da América Latina, particularmente o Brasil, com a queda de entrada 
e saída de IED. 
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Com isso, em relação aos investimentos do Brasil nos Estados Unidos, predominou uma dinâmica 
irregular e instável de crescimento e queda do IED entre 2003 e 2015, tanto em termos de número de 
projetos quanto em termos de geração de emprego e capital investido, conforme os dados analisados.  
Além do mais, os indicadores também apontam para a ideia de que não é a quantidade de 
projetos que determina o maior volume de investimentos, mas sim a proporção e relevância 
do projeto, fato este que leva a estatal Petrobras a ser uma empresa de grande relevância 
para as relações entre Brasil e Estados Unidos, tendo em vista que a empresa tem menor 
quantidade de projetos, mas valores que a colocam como a empresa com maior relevância 
entre as empresas brasileiras no mercado americano na realização de investimentos. 

Em relação aos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, identificou-se uma queda no volume 
de IED nos últimos anos. Essa queda acontece justamente no período em que a economia brasileira 
apresentou uma baixa taxa de crescimento econômico, o que torna menos atrativo os investimentos 
não apenas dos Estados Unidos, mas também de outros países. Além do mais, a queda dos IED no 
Brasil de origem dos Estados Unidos entre 2012 e 2014 em decorrência da baixa atividade econômica 
aconteceu também no período entre 2004 e 2006 no Brasil. Outro ponto a ser apontado como 
motivo/razão para a queda do IED dos Estados Unidos no Brasil é a tentativa de o país reduzir a 
centralidade dos Estados Unidos nas suas relações externas, buscando relações econômicas e políticas 
com outras nações com o intuito de tornar a política internacional mais autônoma e em defesa do 
multilateralismo, o que levou o Brasil a ampliar suas relações com os países da América Latina, 
asiáticos e africanos.

Entretanto, os indicadores deixam em evidência que os Estados Unidos continuam sendo o principal 
país de origem dos IED para o Brasil, além de que os investimentos das empresas americanas no Brasil 
são bem superiores em relação aos investimentos das empresas brasileiras nos Estados Unidos. Isso deve 
ser considerado normal, tendo em vista que se trata da maior economia mundial, cujas empresas são 
muito mais internacionalizadas e com maior inserção na economia global que as brasileiras. 

Esse cenário aponta para a necessidade de o governo brasileiro implementar políticas que consolidem 
as relações econômicas e políticas com os Estados Unidos, principalmente tentando direcionar o IED 
para setores mais intensivos em tecnologias e com maior inserção no mercado internacional dentro da 
lógica das cadeias globais de valor e a nova ordem no comércio mundial, já que muitas empresas dos 
Estados Unidos atuam em setores que o Brasil já tem vantagens competitivas e empresas nacionais 
aptas a explorarem esses setores. Ou seja, são empresas associadas a uma estratégia resource seeking.  
Nesta, os empreendimentos são compostos por setores de atividade com maior propensão a exportar e,  
ao mesmo tempo, uma propensão a importar abaixo da média, o que indica que são setores voltados 
à exportação. Nesse grupo, predominam as empresas voltadas para a exploração de setores primários 
ou industriais que utilizem intensivamente recursos naturais e que apresentem valores elevados para 
a exportação e pequenos para a importação.

O Brasil, apesar de ser um dos principais países como maior receptor e estar entre as dez maiores 
economias do mundo, não figura na lista dos vinte maiores países investidores internacionais. 
Portanto, é importante manter uma estratégia de política externa que não renuncie a lógica 
da autonomia do país e o princípio do multilateralismo. O que significa dizer que a estratégia 
de diversificação das relações econômicas e políticas na economia mundial, principalmente 
fortalecendo os laços com a China, não deve implicar em uma situação em que o país tenha de 
abdicar e se indispor com a economia americana, mas fortalecer seus laços econômicos e políticos,  
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mantendo autonomia e fortalecimento dos setores da atividade econômica para uma inserção mais 
competitiva na economia internacional, principalmente quando se leva em consideração que os 
investimentos estão cada vez mais atrelados às cadeias de valor globais lideradas por empresas transnacionais, 
isto é, há uma clara correlação entre estoque de entrada de IED e participação nas cadeias de valor 
global (CVG), o que implica em refletir sobre política externa brasileira para o IED sempre associando 
à dinâmica da inserção do Brasil nas CGVs. 

Essa reflexão sobre a condução da política externa brasileira em relação aos Estados Unidos é primordial 
pelo fato de que, se essa política for conduzida estrategicamente, o Brasil pode ter uma maior participação 
nas CGVs com potencial para elevar a capacidade técnica produtiva e sofisticar a sua matriz industrial. 
No entanto, se o país cometer o erro do isolamento e não direcionar o IED para setores estratégicos, 
pode correr o risco de manter sua inserção nas CGVs apenas por meio de atividades que adicionam 
pouco valor, o que contribui muito pouco para o processo de desenvolvimento econômico. Na verdade, 
prejudicando o país por se manter dependentes de produtos de baixo valor agregado e acentuando a 
dependência tecnológica, a baixa heterogeneidade estrutural e a elevada vulnerabilidade externa.

Como se observa, embora com flutuações importantes ao longo do período em análise, pode-se 
afirmar que houve uma reaproximação efetiva no campo produtivo-econômico entre Brasil e Estados 
Unidos no século XXI, não obstante o relativo distanciamento entre os dois devido a questões de 
ordem política vinculadas a suas agendas de política externa. Assim, o argumento desenvolvido 
encontra bases nos dados analisados para indicar que mesmo em tempos de afastamento estratégico 
na política externa em geral, Brasil e Estados Unidos construíram por meio de suas empresas relações 
econômicas relevantes que contrastavam com a agenda política mais ampla.
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RESUMO

A China tem o segundo produto interno bruto (PIB) e os maiores volumes de comércio exterior e reservas internacionais 
do mundo. Apesar desses números impressionantes, ela tem enfrentado uma série de problemas nas tentativas de 
aproximar sua economia das práticas liberais dos países avançados. O propósito deste artigo é analisar os principais 
desafios enfrentados atualmente pela economia da China para a continuidade de seu crescimento, bem como apontar 
algumas das consequências, em nível global, das medidas cambiais recentemente implantadas pelo governo chinês para 
o seu enfrentamento. Ainda, pretende-se destacar os impactos do ajustamento chinês para o Brasil e oferecer algumas 
recomendações de políticas públicas no sentido de preparar o país para essas mudanças.
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ABSTRACT

China is the second largest economy, has the highest total trade and holds the largest foreign reserves of the world. 
Despite these impressive numbers, it has faced a number of problems in attempting to bring its economy closer to the 
liberal practices of the advanced countries. The purpose of this paper is to analyze the main challenges currently faced 
by the Chinese economy to continue its growth, as well as point out some of the global consequences of China’s recent 
shift in its currency policies. Still, we intend to highlight the impact of the Chinese adjustment to Brazil and offer some 
recommendations of public policies aimed at preparing the country for these changes.
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1 INTRODUÇÃO

Alastair Wilson, diretor-gerente da Moody’s, afirmou, em matéria da Folha de São Paulo digital (2015):

A verdadeira bolha não é a China, mas sim o ocidente. A China vive uma bolha no seu mercado acionário 
e isso não é segredo algum. Muita gente leu errado o recado do governo de Pequim ao desvalorizar o yuan.  
Acreditaram que era uma medida para incentivar a economia. Sem dúvida ajuda, mas o verdadeiro 
motivo foi contrapor uma possível alta dos juros nos EUA. Se os EUA sobem os juros e Pequim não faz 
nada, o dólar se aprecia e leva na garupa o yuan. Como o BC chinês não pode cortar os juros (o que iria 
incentivar outras bolhas) preferiram alterar o câmbio. Só que a questão não é mais dinheiro. Dinheiro 
não falta no mundo, o que falta é sentido. Os BC dos EUA, Japão e Europa estão num processo de 
afrouxamento quantitativo (estímulo financeiro) que perdeu qualquer tipo de critério há algum tempo.  
Não há forma objetiva de avaliar a eficiência desses programas a não ser um critério difuso de 
um mix de inflação (que cai na esteira da desaceleração econômica) e de emprego (que melhora 
através da precarização). Depois dos últimos desdobramentos na China me parece impossível os 
EUA subirem os juros e a Europa vai continuar injetando euros. Essa liquidez abundante criou um 
descolamento da bolsa dos seus fundamentos.

A China é um caso singular na economia contemporânea. Ela é muito grande. Seu produto interno 
bruto (PIB) equivalia a 3% do PIB mundial em 1999, mas atingiu 13% em 2014, segundo dados do Fundo 
Monetário Internacional (FMI). Seu produto só fica atrás dos Estados Unidos e da Zona do Euro (ZE).  
Como país isolado, ela tem o segundo produto e os maiores volumes de comércio exterior e reservas 
internacionais do mundo. Apesar dos números impressionantes, a China tem enfrentado uma série de 
problemas nas tentativas de aproximar sua economia das práticas liberais das economias avançadas. 

O propósito deste artigo é analisar os principais desafios enfrentados pela economia da 
China para a continuidade de seu crescimento, bem como apontar algumas das consequências,  
em nível global, das medidas cambiais implantadas pelo governo chinês para o seu enfrentamento.  
Ainda, pretende-se destacar os impactos para o Brasil e oferecer algumas recomendações de políticas 
públicas no sentido de preparar o país para os efeitos do ajustamento chinês.

Este trabalho divide-se em cinco seções, incluindo esta introdução. Na seção 2 são apresentados 
três importantes obstáculos ao desenvolvimento da economia chinesa e ao progresso das reformas  
pró-mercado: estrutura do mercado financeiro e bolhas imobiliárias; inflexão na estratégia de 
crescimento e bolha no mercado de ações; e tentativa de dar conversibilidade ao yuan sem se deixar 
envolver na instabilidade das economias de mercado. A seção 3 discute alguns dos efeitos da alteração 
da política cambial da China, bem como possíveis rearranjos do sistema monetário internacional, 
oriundos de uma maior internacionalização do yuan. A seção 4 apresenta as principais consequências 
internas e externas das transformações recentes implantadas pela China. Por fim, a seção 5 conclui 
este artigo, enfatizando os impactos dessas mudanças para o Brasil.

2  DESAFIOS À RECONFIGURAÇÃO ECONÔMICA E INSTITUCIONAL  
DA CHINA 

Não obstante uma longa trajetória de crescimento contínuo a taxas bastante elevadas a partir do final 
do século XX, que lhe permitiu ascender rapidamente ao posto de segunda maior economia do planeta,  
a China enfrenta hoje obstáculos crescentes à continuidade de sua expansão. Esses entraves são,  
em parte, decorrentes do seu próprio sucesso, posto que um processo tão vigoroso de desenvolvimento 
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não poderia se dar sem o agravamento de desequilíbrios internos e externos, cujo enfrentamento não 
pode mais ser adiado pelas lideranças do país. Hoje a China enfrenta uma extensa agenda de reformas 
que visa ajustar seu modelo de crescimento à nova realidade social e econômica consolidada no país.

A seguir, são discutidos os três maiores desafios enfrentados atualmente pela economia chinesa 
para o sucesso de sua reconfiguração, visando assegurar a manutenção do ciclo virtuoso de crescimento 
experimentado nas últimas décadas.

2.1  Há problemas não resolvidos no sistema bancário chinês,  
que é opaco e protegido

Analistas estimam que o crédito bancário oficial seja de cerca de 50% do total concedido e que está 
voltado preferencialmente para empresas estatais de médio e grande portes. Na virada para os anos 2000,  
apesar da criação de agências de supervisão e da introdução de normas prudenciais, o governo deu 
maior autonomia a esses bancos, que continuaram a expandir o crédito a taxas superiores às do PIB. 
Ocorre que essas empresas estatais são controladas por poderes políticos locais, o que as afasta da 
cultura de risco que é fundamento da atividade bancária em uma economia de mercado. 

A concentração dos empréstimos em poucas empresas, o grande endividamento em setores-chave da 
economia e o superinvestimento geraram deterioração dos retornos esperados. Como resultado, em 2004 foi 
necessário que o governo autorizasse os bancos estatais a dar baixa dos créditos duvidosos em seus balanços, 
transferindo-os para uma gestora de ativos podres, e empreendesse uma recapitalização do sistema. 

Para enfrentar essas limitações, pequenas e médias empresas privadas já haviam começado a 
dirigir suas necessidades de financiamento para outros tipos de bancos que se desenvolveram no fim 
dos anos 1990. Conformou-se, então, um enorme sistema financeiro paralelo, em que o crédito é 
intermediado por entidades e atividades pouco regulamentadas. As sociedades paralelas trabalham 
com juros superiores aos oficiais, que se tornaram atrativos para empresas privadas e para famílias 
com poupanças financeiras. Uma parte significativa desses recursos foi canalizada para investimentos 
imobiliários e originou uma bolha imobiliária, cujo estouro, em 2014, redundou em transferência 
de recursos para aplicações nas bolsas de valores.

O uso ampliado da arma do crédito pode ser aferido por um exemplo recente. Em 2014, o PIB 
chinês cresceu 7,4%, enquanto o crédito cresceu 13,6%. Nos cinco anos, entre 2010-2014, o PIB chinês 
cresceu 51,0%, enquanto o crédito cresceu 107,0%. Esse tipo de prática levou a China a se tornar um 
dos países mais endividados do mundo, com uma relação crédito bancário/PIB da ordem de 120,0% 
estável entre 2003-2008 e fortemente crescente após a crise. Em 2014, a soma dos créditos oficial e 
paralelo atingiu 193,0% (IMF, 2015a).

2.2  Há inconsistências entre a estratégia de crescimento e o funcionamento 
do mercado acionário

A estratégia de crescimento do país, traçada há uns três anos, aponta para uma inflexão na condução 
da política econômica chinesa, antes dinamizada pelos avanços no comércio exterior. Suas autoridades 
querem reequilibrar a economia por meio de um crescimento mais moderado e mais voltado ao 
mercado doméstico. 
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A pergunta que se faz é se isso implica o fim da era de crescimento rápido, porque há um problema 
estrutural nessa transição. Pelo lado da oferta, as empresas que operam na China apresentam, historicamente, 
grandes lucros e, consequentemente, grande capacidade de investir (investimento total médio de 45%, 
entre 2000-2014, e de 47% em 2014, segundo a base de dados do FMI-WEO, abr.2015b). Pelo lado 
da demanda, os ganhos das empresas não foram repassados aos salários, de forma que o consumo 
das famílias é baixo como proporção do PIB: 38% contra cerca de dois terços nos Estados Unidos.  
Em parte, isso se explica porque as famílias ainda são obrigadas a manter níveis elevados de poupança  
(poupança nacional bruta de 47% na média 2000-2014, e 49% em 2014, segundo a mesma 
base de dados), por falta de instrumentos previdenciários adequados (Krugman, 2015). Na era 
do “crescimento extrovertido”, essa assimetria resolvia-se pelo fato de o excesso de produção ser 
voltado ao mercado exterior. Agora, na busca por um “crescimento introvertido”, não tem sido 
possível manter o mesmo ritmo de crescimento por falta de capacidade de absorção da produção 
pelo mercado interno.

Para não cair em eventual recessão, a China buscou ampliar o poder de compra da população 
novamente, por meio de crédito e de estímulos à expansão do mercado de ações. Por conta da euforia 
na fase de alta, muitas empresas tomaram emprestadas grandes somas de dinheiro, tendo ações como 
garantia, o que colocou em risco sua solidez na baixa. Após a bolha imobiliária, foi criada outra 
bolha que vem dando fortes sinais de explosão nas bolsas de Shanghai e Shenzhen. Depois de subir 
mais de 150% em doze meses, por exemplo, Shanghai registra perdas de cerca de 40% desde junho.  
Dando mostras de não saber bem o que está fazendo, o governo obrigou os grandes detentores de ações 
a não as vender, ao tempo em que empresas públicas receberam ordem de comprá-las. Anderlini (2015)  
afirma que, nos últimos dois meses, fundos de investimento e empresas estatais gastaram cerca de  
US$ 200 bilhões para contrarrestar a tendência de queda no mercado acionário. Os fundos de pensão, 
por sua vez, tiveram permissão para investir até 30% de seus ativos em bolsa, o que soa temerário em 
um mercado previdenciário incipiente. 

Análises de mercado, porém, talvez estejam superestimando o que ocorre nas bolsas chinesas 
ao fazer uma analogia equivocada com as bolsas ocidentais, que cumprem um papel de farol 
das tendências econômicas. O mercado acionário chinês é muito pequeno e irrelevante. Ele não 
responderia por mais do que 5% da riqueza das famílias chinesas. A maioria de seus investidores, 
cerca de 80%, seriam pessoas físicas inexperientes, que seguiriam rumores ao tomar decisões,  
ao contrário dos investidores profissionais dos mercados europeu e norte-americano (Bolsa..., 2015). 

2.3 Mudanças na política cambial e perda de competitividade da economia

O problema do yuan é ser moeda inconversível por ter “Estado demais”. Entre as maiores economias mundiais, 
é a única moeda que não se constitui em divisa internacional. As autoridades chinesas percebem a extensão 
dos problemas que derivam do centralismo governamental de sua política cambial e das limitações de seu 
sistema financeiro. O fato de não ser uma moeda conduzida pelas regras, o mercado impõe ao yuan sérias 
limitações (Silva, 2014). 
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O gráfico 1 sintetiza as taxas médias reais efetivas de câmbio,2 nos anos 2000, das moedas 
que conformam a cesta de moedas do FMI: os direitos especiais de saque (DES ou special drawing 
rights – SDR, na sigla em inglês). Resumidamente, considerando como base as médias mensais 
de 2010, as moedas mais valorizadas, em julho de 2015, foram o yuan (32%), a libra (18%) e o 
dólar (12%). O euro (-10%) e o iene (-31%) foram as que mais se desvalorizaram.

GRÁFICO 1
Taxas médias reais efetivas de câmbio
(2010 = 100)
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Fonte: BIS ([s.d.]). 

Uma comparação ao longo do tempo mostra que a moeda chinesa alcançou um ponto de mínimo 
em dezembro de 2004. A partir de então, ela começou a se valorizar frente ao dólar. Em grande medida, 
isso ocorreu por conta de fortes pressões norte-americanas contra o intervencionismo governamental 
e a pouca transparência da política cambial chinesa de relativo atrelamento de sua moeda ao dólar.  
No período 2008-2010, o atrelamento foi quase perfeito, com as cotações dólar-yuan avançando pari passu.  
Depois disso, a valorização do yuan mais que compensou a valorização do dólar e, também, da libra.  
Sua maior perda de competitividade deu-se, porém, com relação aos desvalorizados euro,  
que começou a empreender sua própria política de afrouxamento quantitativo, e iene, a moeda de um 
país deflacionário, que conseguiu perder mais de 30% de seu valor em termos efetivos desde 2012, 
um bônus enorme para sua indústria.

Essa política prevaleceu até o dia 11 de agosto de 2015, quando o Banco Central – Banco Popular 
da China (BPC) – desvalorizou o yuan em 1,9%. A nova política buscou ser vista como mais amigável 
ao mercado, uma vez que o yuan passou a ter sua cotação alinhada com as taxas de fechamento do 
dia anterior no mercado à vista. Em outras palavras, o BPC passou a refletir no yuan as expectativas 
dos operadores (dealers) de câmbio, que são entre dez e vinte e que incluem bancos domésticos e 
estrangeiros, acerca do nível em que a moeda deveria estar sendo negociada. Tudo indica, portanto, 

2. Taxas médias reais efetivas de câmbio (effective exchange rate – EER, na sigla em inglês) são taxas médias geométricas ponderadas por 
taxas bilaterais de câmbio baseadas em relações de comércio e ajustadas pelos relativos preços ao consumidor, segundo metodologia do 
Banco de Compensações Internacionais (BIS).
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que a nova política visa administrar o yuan de modo a manter estável sua taxa real efetiva de câmbio no 
longo prazo. Se o dólar continuar a valorizar-se, é de se esperar que o yuan continue a desvalorizar-se  
com relação ao dólar.

As autoridades governamentais deixaram claro, porém, que proximidade com o mercado não 
significa rendição; elas mantiveram seu direito de intervir sempre que julgarem necessário. Em face 
do impacto que a medida causou no mercado, a intervenção deu-se logo em seguida, por meio da 
venda de dólares e compra de yuan, para evitar que a moeda despencasse. Também foi preciso que 
o BPC injetasse grandes recursos em fundos de curto e médio prazos no sistema financeiro para 
compensar o aperto na liquidez. Ainda assim, a desvalorização em três dias foi de cerca de 4%. 
Manobrar o mercado é perigoso para quem não o conhece com intimidade. Analistas já estimam 
que essa desvalorização não será suficiente para restaurar a competitividade da economia e que 10% 
ou 15% de perda estariam mais próximos das necessidades da economia. 

3  A POLÍTICA CAMBIAL CHINESA E A REFORMA DO SISTEMA 
MONETÁRIO INTERNACIONAL

Uma forma alternativa, talvez fosse melhor dizer “complementar”, de tentar entender a desvalorização do 
yuan está ligada a um tema central da agenda das reformas monetárias mundiais, que é o da composição 
da moeda escritural do FMI: os DES. Quando o governo chinês tomou as medidas no dia 11 de 
agosto de 2015, elas buscaram iniciar um processo de recuperação da competitividade de sua moeda.  
Complementarmente, a promessa de tentar seguir as cotações do mercado, resguardando-se apenas 
de eventuais ataques especulativos, era a “cereja” do bolo nas discussões que o FMI fará em 2016 
para reestruturar a composição dos DES (IMF, 2015e).

Os DES foram criados em 1969, depois de toda uma década de discussões, com o propósito 
ambicioso de servir de alternativa ao enfraquecido dólar na função de moeda de reserva de valor.  
O mundo vivenciou, desde então, inúmeras crises e, no processo de suas superações, os DES encolheram 
para uma fração ínfima das reservas globais, em vez de tornarem-se o principal ativo de reserva do sistema 
monetário internacional. Williamson (2009) mostrou alguns números: em 1972, os DES representavam 
9,5% das reservas globais; em 2007, quando estourou a crise contemporânea, eles não iam além de 0,5%;  
como parte do processo de superação da crise, houve uma emissão de DES em 2009 pelo FMI,  
que trouxe sua participação para a casa dos 5,0% das reservas internacionais. Muito pouco, porque isso 
era apenas o suficiente para servir como moeda escritural restrita aos financiamentos do FMI.

TABELA 1
PIB e DES de saque (2000 e 2014)
(Em US$ bilhões)

2000 Total (%) 2014 Total (%) DES (%)

Mundo 33.182 100 77.302 100 -

Economias avançadas 26.486 80 47.044 61 -

G7 21.778 66 35.624 46 -

Estados Unidos 10.285 31 17.419 23 44

Zona do Euro 6.484 20 13.391 17 34

Japão 4.731 14 4.616 6 11

(Continua)
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2000 Total (%) 2014 Total (%) DES (%)

Reino Unido 1.552 5 2.945 4 11

Subtotal 1 (Estados Unidos, Zona do Euro, Japão, 
Reino Unido)

23.052 69 38.371 50 -

Economias emergentes 6.696 20 30.258 39 -

China 1.193 4 10.380 13 -

Subtotal 2 (subtotal 1 + China) 24.245 73 48.751 63 -

Fonte: IMF (2015b)/WEO Database.

Ao longo dos anos, a composição dos DES sempre foi representada pelas moedas das nações mais 
avançadas. A tabela 1 mostra que, em 2000, o PIB das economias avançadas representava 80% do produto 
mundial, enquanto os países em desenvolvimento não passavam de 20%. Em 2014, o quadro era outro:  
61% contra 39%, respectivamente. Ao tomar somente o PIB dos países do Grupo dos Sete (G7)3, cujas 
moedas formavam a cesta dos DES, esses mesmos números eram de 66%, em 2000, e de 46%, em 2014. 
Menos de 50%, portanto. O fato novo foi a ascensão da China ao patamar de grande potência no novo 
milênio, que abriu espaço para as economias emergentes, em geral grandes exportadoras de commodities, 
e que embaralhou toda a lógica do sistema. Em 2014, com Alemanha, França e Itália agregadas na ZE 
ao lado de outros dezesseis países, o produto mundial representado nos DES não vai além dos 50%. 
Para voltar a representar perto dos dois terços do produto do início do milênio, é preciso abrir espaço 
para a moeda chinesa. Essa é a questão.

Por que, então, isso ainda não foi feito? Para responder a esta pergunta, é preciso entender os critérios 
que o FMI adota para a inclusão de um país na cesta de moedas. São dois esses critérios. O primeiro 
é o volume de exportações de bens e serviços, calculado em um período de cinco anos. Para o FMI,  
o critério das exportações é fundamental para determinar se uma moeda representa um papel central na 
economia global. No período 2000-2007, as exportações chinesas cresceram a uma taxa média anual 
de 20,0%. Começada a crise, essa taxa média de crescimento reduziu, entre 2008-2014, para 8,5%. 
Sem qualquer sombra de dúvida, o IMF (2015d) reconhece que a China cumpre esse papel. 

O segundo critério é mais complicado. Para ser aceita, a moeda precisa ser “livremente utilizável”. 
Os artigos do Acordo do FMI definem que isso ocorre quando: i) a moeda é de fato utilizada para 
fazer pagamentos em transações internacionais, o que é medido por indicadores como a parcela da 
moeda nas reservas internacionais, a sua denominação em títulos de dívida internacional e a sua 
participação nos passivos de bancos internacionais; e ii) a moeda é negociada nos principais mercados 
de câmbio. O assunto é controverso, uma vez que o próprio FMI reconhece que uma: “moeda 
conversível pode ser amplamente utilizada e amplamente negociada mesmo que ela esteja sujeita a 
alguma restrição na conta de capital. Por outro lado, uma moeda que é totalmente conversível não é,  
necessariamente, amplamente utilizada e amplamente negociada” (IMF, 2015d).

A última definição de moedas livremente utilizáveis ocorreu em novembro de 2010 e tornou-se  
efetiva em janeiro de 2011, quando apenas as quatro atuais atenderam aos dois critérios.  
Desde aquele ano, porém, três caminhos têm sido trilhados pela China na sua estratégia de 
conversibilidade administrada do yuan. No primeiro, bancos como o Export-Import Bank of 
China e o China Development Bank já denominam seus empréstimos em yuan, além de o país ter 
celebrado vários acordos bilaterais para realização de transações comerciais para troca cambial (swap)  

3. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá.

(Continuação)
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em moeda nacional. No segundo, houve maior liberalização para os investidores comprarem e venderem 
em yuan nos mercados secundários e fecharem contratos de derivativos em Hong Kong, a praça 
na qual ocorrem as experiências chinesas de desenvolvimento de um mercado de capitais offshore.  
No terceiro, a China vem transformando Shanghai em um centro financeiro internacional, do que 
decorre um aprofundamento de suas relações financeiras com o exterior (Cintra e Martins, 2013). 
Esses passos têm elevado a utilização do yuan nas reservas de inúmeros países, na denominação de 
títulos de dívida e nos passivos bancários. 

Quanto ao critério de negociabilidade, a verdade é que o yuan ainda não tem relevância nos 
mercados de câmbio, conforme tabela 2, embora seja possível especular que a mudança na política 
cambial feita em 11 de agosto possa permitir uma aceleração desse processo. Levando em conta a visão 
do FMI de que é mais importante que uma moeda seja amplamente utilizada e negociada, é provável 
que a não inclusão do yuan nos DES derive mais de sua irrelevância nos mercados globais de moedas 
do que da existência de controles de capital, ainda que a irrelevância possa derivar destes controles.

TABELA 2
Giro médio diário no mercado global de moedas (abr./2001-abr./2013)
(Em % do giro total nos meses especificados)

Moeda 2001 2004 2007 2010 2013

Pares principais (1) 179 178 173 175 174

Dólar (USD) 90 88 86 85 87

Euro (EUR) 38 37 37 39 33

Iene (JPY) 24 21 17 19 23

Libra (GBP) 13 16 15 13 12

Dólar australiano (AUD) 4 6 7 8 9

Franco suíço (CHF) 6 6 7 6 5

Dólar canadense (CND) 4 4 4 5 5

Outras moedas (2) 21 22 27 25 26

Yuan (CNY) 0 0 0 1 2

Total (1) + (2)¹ 200 200 200 200 200

Fonte: BIS (2014).

Nota: ¹ A soma é 200% porque cada transação envolve duas moedas. 

O FMI explicitamente reconhece que “desde que a China continua a ser o único não membro 
da cesta do DES que satisfaz o critério de exportação, a [próxima] revisão focará na importância do 
renmimbi como uma moeda livremente utilizável” (IMF, 2015d). Há muito espaço para argumentação 
no próximo encontro, que ocorrerá em 2016.

4  REPERCUSSÕES INTERNAS E EXTERNAS DA MUDANÇA DA POLÍTICA 
CAMBIAL CHINESA

Apresentamos a seguir uma análise dos impactos do ajustamento da política cambial chinesa, 
com ênfase sobre a economia interna do país, os demais países emergentes, os Estados Unidos e a 
governança mundial.
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4.1 Impactos para a economia chinesa

No caso dos impactos internos na China, apesar de os principais analistas salientarem as peculiaridades 
do mercado de ações, que não teria a relevância de seus congêneres no ocidente, o que chamou 
a atenção foi o fato de as autoridades aportarem um volume expressivo de recursos para tentar 
deter o colapso da bolha. Já no que diz respeito ao conjunto de medidas econômicas tomadas 
desde o fim do ano passado, o BPC efetuou cortes nas taxas de juros e nos depósitos compulsórios 
e introduziu estímulos fiscais. A alteração da política cambial aponta para a possibilidade  
de internacionalização do yuan, com o governo buscando uma abertura controlada da conta de 
capital e procurando depreciar sua moeda para excluir a valorização do dólar. Esses passos apontam 
para a necessidade de dar apoio ao nível de atividade e de liquidez do mercado. Entretanto,  
isso também dá crédito àqueles que acreditam que o país está encontrando dificuldades em entender 
o que ocorre em seu próprio mercado e que o cenário econômico é mais complexo que o esperado.

O grande nó gira em torno do tamanho da freada esperada na economia e, consequentemente, 
se haverá ou não um colapso econômico. 

O IMF (2015a), por exemplo, afirma que, para combater a grande queda na demanda externa 
ocorrida no início da crise financeira global, o governo chinês implantou políticas voltadas a encorajar 
um tipo de investimento intensivo em crédito. Isso estimulou um boom na construção civil e provocou 
uma duplicação da razão percentual dívida/PIB de 100% para mais de 200% do PIB. Nesse processo,  
dois terços do aumento do crédito foram propiciados pelo pouco regulamentado sistema financeiro paralelo. 
Essa estratégia criou vulnerabilidades, como foi o caso dos estoques crescentes de imóveis não vendidos, 
que levaram a uma queda em seus preços superior a 5% no início de 2015, que coincidiu com o firme 
declínio da produtividade causada pela ineficiente alocação do investimento. Como resultado, o crescimento 
potencial da economia caiu, assim como cresceram as vulnerabilidades no setor imobiliário e de crédito.

Apesar disso, os gastos dos governos locais com infraestrutura e manutenção dos níveis de consumo 
privado permitiram apoio ao crescimento econômico e aumento nos salários reais. Atividade mais 
fraca e queda no preço mundial das commodities moderaram a inflação e melhoraram os saldos em 
conta-corrente. Por tudo isso, as projeções de crescimento do produto foram de 6,8%, em 2015, 
e 6,3%, em 2016. Em 2017, dependendo do grau de implantação de reformas reorientadoras da 
economia, o PIB poderá crescer 6,0% e estabilizar-se daí por diante.

Em 22 de julho de 2015, a Diretoria Executiva do FMI finalmente concluiu as consultas do 
Artigo IV com a China.4 Os dados vieram a público dias depois (IMF, 2015c; 2015d); neles afirma-se  
que a “China está transitando para um novo normal, com um crescimento em queda, mas estável 
e mais sustentável”. Foi mantida a previsão de crescimento de 6,8% para 2015 e foram sugeridas 
reformas para a redução das vulnerabilidades. Na esfera estrutural, seria necessário implantar reformas 
fiscais e financeiras nas empresas estatais e no setor externo. Uma virada no rumo de priorizar o 
consumo interno passaria, necessariamente, por um sistema financeiro mais aberto ao mercado,  
por melhorias nas finanças dos governos locais e por avançar para um regime de taxa de câmbio 
flutuante nos próximos dois a três anos. 

4. Essas consultas bilaterais com os países-membros ocorrem, usualmente, a cada ano. Uma equipe do FMI visita o país, levanta dados 
econômicos e financeiros, discute com membros do governo nacional e prepara um relatório, que é apresentado à Diretoria Executiva.  
Cabe a esta aprovar o documento. 
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A visão otimista do FMI segue a mesma direção de analistas como Stephen Roach, ex-presidente do 
Morgan Stanley Asia e atual economista-chefe do grupo (Roach, 2015b). Para ele, também não deve haver 
uma quebra na economia chinesa. O receio de grave recessão na China estaria vastamente superestimado. 
Basicamente, o país estaria transitando para um “novo normal” de uma economia manufatureira e de 
construção para uma de serviços. Em 2014, por exemplo, a participação dos serviços no PIB atingiu 
48,2% e cresceu 8,4% anualmente na primeira metade de 2015, bem acima dos 42,6% da manufatura 
e construção, que cresceu 6,1% no mesmo período. Apesar do dinamismo do processo, esses números 
ainda estão bem abaixo dos 60,0%-65,0% da típica participação dos serviços em economias de mercado 
(Roach, 2015a).

Em certo sentido, os serviços seriam a “infraestrutura” de uma sociedade de consumo. No caso 
da China, uma emergente classe média estaria demandando serviços básicos de utilidade pública,  
de comunicações, de sistemas de saúde e financeiros. Um ponto importante é que, como os serviços 
são trabalho-intensivos, na China eles requerem cerca de 30% mais empregos por unidade de produto 
do que em uma economia capital-intensiva manufatureira e de construção.

Em grande medida por essa razão, a tendência do emprego manteve-se em níveis bem superiores 
aos esperados em face da desaceleração econômica. O crescimento dos empregos urbanos foi, na média, 
um pouco acima de 13 milhões em 2013-2014, bem superior aos 10 milhões da meta governamental. 
Além disso, os serviços também seriam o ingrediente que torna a estratégia de urbanização muito efetiva.  
Hoje, por volta de 55% da população vivem em cidades, quando esta porcentagem não passava 
de 20% em 1978. E esses números podem subir para algo entre 65%-70% nos próximos 
quinze anos. Ou seja, o que vem sustentando o crescimento são cidades novas e expansionistas,  
com economia baseada nos empregos em serviços que, por sua vez, potencializam o poder de compra 
do consumidor relativamente ao que ele tinha na área rural.

Contra essa corrente de pensamento, Pettis (2015) adota uma abordagem pós-keynesiana,  
que incorpora elementos de Minsky para fazer uma crítica da dinâmica do excessivo endividamento 
da economia chinesa, uma questão subestimada pelas correntes dominantes de análise.

Em primeiro lugar, é importante destacar que ele concorda com as opiniões de que não deve 
haver uma crise financeira na China, por, pelo menos, quatro motivos: porque países com alta taxa de 
poupança podem sustentar maiores níveis de dívida; porque a maior parte dessa dívida é denominada 
em moeda nacional; porque a parte mais significativa dessa dívida foi feita por meio de empréstimos 
de bancos que são financiados inteiramente por depósitos; e, finalmente, porque o governo tem 
enorme capacidade de aumentar a liquidez bancária, se isso for necessário (Pettis, 2015). 

Não parece provável a Pettis (2015) que ocorra um colapso bancário, da mesma forma que 
não houve quebra do sistema bancário japonês entre o fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990.  
A “quebra” japonesa deu-se na estagnação da economia que já dura 25 anos. Em entrevista à Folha de 
São Paulo (Ninio e Mello, 2015), Pettis cita outros casos de países que viveram “milagres econômicos”, 
mas que tiveram de enfrentar ajustes pesados por conta de processos de endividamento explosivo:  
a União Soviética nos anos 1950 e o Brasil nos anos 1960 e 1970. O seu ponto é, então, que um 
alto grau de endividamento não é irrelevante, na China ou em qualquer outro país.

 O modelo de crescimento rápido chinês, que perdura por mais de trinta anos, foi sustentado por altas 
taxas de investimento, combinadas com mercados de crédito que praticaram taxas de juros muito baixas,  
que tornaram a tomada de empréstimos quase inevitável, mas que já estariam restringindo a política econômica. 
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Dívida e volatilidade seriam procíclicas, se assim o problema pode ser colocado. Na fase expansionista 
do modelo, maior dívida induz maior crescimento; na fase de descenso, maior dívida induz quedas mais 
fortes no crescimento. 

A China estruturou sua economia de modo que o excessivo endividamento não foi uma escolha, 
mas sim uma consequência das restrições institucionais internas. Agora, ela precisa reequilibrá-la,  
porque a estrutura dos balanços de suas empresas, assim entendida a relação entre os retornos 
esperados dos ativos e a composição e o custo de seus passivos, está fortemente pressionada pelo 
alto nível de endividamento, que exacerba a volatilidade. Além disso, altos níveis de endividamento 
podem afetar adversamente o crescimento, porque há muita incerteza acerca de como o serviço 
da dívida será distribuído entre os diferentes setores ou grupos, na forma de impostos diretos e 
indiretos (inflação ou depreciação) ou redução de salários e consumo. 

Por conta dessa necessidade de reestruturação da economia, Pettis acredita que o crescimento 
do PIB deve continuar a cair paulatinamente até atingir 3% a 4%, em algum momento até 2022,  
o que está muito distante das previsões otimistas dos analistas de mercado (Lima e Watanabe, 2015).

4.2 Impactos para as economias emergentes

No caso dos países emergentes, é mais do que óbvio que o impacto da mudança na política cambial é forte.  
A expressiva queda nos preços das commodities minerais, florestais e agrícolas, em especial o petróleo,  
já vinha castigando suas economias desde um ponto de máximo em 2011 e, consequentemente, 
aumentando a aversão ao risco de ativos emergentes. Para 2015, a previsão da consultoria GO 
Associados (Silveira, Ferrazoli e Moreira, 2015) é de outra forte retração. Um crescimento mais 
lento da China e a queda do yuan vieram somar-se ao desalento que toma conta dos emergentes.  
Os primeiros a reagir à medida chinesa foram emergentes da Ásia (Cazaquistão e Vietnã), que iniciaram 
processos de desvalorização de suas moedas, mas outros seguiram o mesmo caminho nos dias seguintes.  
Não somos diferentes na América Latina. O enfraquecimento do yuan favorece as exportações e dificulta 
as importações da China. Os países de nossa região serão crescentemente afetados por essa nova medida, 
que pode provocar novas quedas nos preços das nossas commodities de exportação. 

O impacto sobre as exportações brasileiras para a China já está sendo forte e muito concentrado 
em soja e minério de ferro, mas o comportamento futuro vai depender do que ocorrer com a cotação 
de nossa moeda, o real. Com o real desvalorizando-se mais frente ao dólar do que o yuan, as perdas 
podem ser limitadas. No período janeiro-agosto de 2015, por exemplo, as exportações de soja 
responderam por 53% do total e o minério de ferro por 16%; ou seja, esses dois setores acumularam 
cerca de 70% do total de nossas exportações (CEBC, 2015). As perspectivas para o futuro de nosso 
comércio com esses produtos, porém, são basicamente opostas.

À medida que a China acelera sua transição para uma economia dinamizada pelo consumo de 
seus habitantes e não mais pelo investimento em projetos de infraestrutura e construção civil, já está 
havendo uma desaceleração nas taxas de crescimento de seu produto. Para instituições multilaterais 
e analistas aqui comentados, o crescimento anual pode cair para um máximo de 7%, mas também 
pode enfrentar dificuldades mais significativas, caso em que o ritmo pode cair para 3% a 4%.  
Apesar disso, como analisa Pettis (Lima e Watanabe, 2015), a nova estratégia implica o crescimento 
da renda das famílias a taxas superiores às do produto: algo entre 5% e 6% ao ano. 
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Para o segmento de minério de ferro, esse é um quadro perturbador ainda que lógico, porque 
a China é o maior importador do Brasil e seus investimentos estão em desaceleração. Os impactos 
já estão ocorrendo e são expressivos: entre janeiro-agosto de 2015 e igual período do ano anterior, 
as exportações caíram 4% em quantidade, mas 53% em valor; dos US$ 8,6 bilhões de 2014 para 
US$ 4 bilhões neste ano até agosto.

 Para o segmento da soja, o quadro é menos desanimador: nos mesmos períodos acima, os 
preços caíram 14%, mas as quantidades também subiram 14%; dos US$ 15,6 bilhões de 2014 para  
US$ 13,4 bilhões neste ano até agosto. Uma perda menor no segmento mais importante.  
As perspectivas podem, inclusive, melhorar, porque o setor de carne bovina, grande consumidor de soja, 
tem apresentado crescimento expressivo desde a negociação e a formalização de acordo de abertura do 
mercado chinês ao produto brasileiro, entre maio e junho de 2015. Por ora, a carne bovina congelada 
não representa mais do que 0,6% das exportações brasileiras para a China, mas há um amplo espaço 
de crescimento neste segmento, com implicações positivas para o complexo soja (CEBC, 2015).

4.3 Impactos para a economia americana

No caso dos Estados Unidos, é intensa a relação de trocas com a China, que responde por 7% das 
exportações e por 21% das importações norte-americanas. A recente expansão econômica nos Estados 
Unidos tem sido moderada e basicamente impulsionada por mudanças estruturais. A partir de 2013, 
a combinação de um dólar desvalorizado, em termos reais, com mudança na matriz energética 
(exploração do gás e óleo de xisto, além da queda nos preços do petróleo) e com salários domésticos 
menos pressionados, por conta da relocalização industrial na Ásia, apontou para um renascimento 
generalizado e para a internalização de uma indústria americana de alta produtividade (Silva, 2014). 
Não se pode esquecer, no entanto, do grande apoio dado pelo Sistema de Reserva Federal (em inglês, 
Federal Reserve System – Fed), que vem mantendo as taxas de juros perto de zero desde dezembro 
de 2008 e que efetuou inúmeras rodadas de afrouxamento monetário (China..., 2015). 

Em 2015, a recuperação econômica ficou mais complexa. A desvalorização do yuan pode 
afetar as empresas norte-americanas, particularmente porque a tendência altista do dólar já começa 
a prejudicar seu comércio externo. Preocupa também o fato de a China estar se encaminhando 
para uma abertura de sua conta de capital, aliás uma exigência de longa data dos Estados Unidos.  
Seria irônico que isso ocorresse em prazo relativamente curto, caso ela provocasse uma forte queda 
na cotação do yuan frente ao dólar. Seria como que um “tiro no pé” da economia americana.  
Havia temores, finalmente, de que um eventual aumento na taxa básica de juros de curto prazo pelo Fed,  
que era esperada para setembro, pudesse afetar o valor dos ativos das empresas. Por tudo isso,  
a mudança da política do Fed pode não se realizar tão cedo quanto se esperava. 

4.4 Impactos para a governança econômica global

No caso dos impactos na governança mundial, a política cambial chinesa insere-se em uma 
agenda de reforma do sistema monetário internacional, que envolve o Grupo dos Vinte (G20)5 
e o FMI. Desde a década de 1960, discute-se, na Diretoria Executiva do FMI, o que fazer para 

5. O G20 é composto pelos países do G7, pela União Europeia e por mais 12 países, que compõem os principais mercados emergentes: 
Argentina, Brasil, China, Índia, Rússia, Indonésia, México, África do Sul, Turquia, Arábia Saudita, Austrália e Coreia do Sul. O PIB do grupo é 
superior a 85% do PIB mundial.
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dar mais estabilidade à moeda mundial em sua função de reserva de valor. Muita tinta se gastou e 
praticamente nada mudou, porque a questão monetária é, antes de tudo, uma questão de poder.  
A moeda, no caso o dólar, é um símbolo do poder econômico, político e militar dos Estados Unidos.  
Por isso, mesmo nas épocas de fragilização do dólar, todas as tentativas de sua substituição pelos 
DES deram em nada.

É, então, importante para a China fazer parte da cesta de moedas do FMI? 

No curto prazo, certamente não é fundamental, particularmente porque o fortalecimento do dólar 
aprofunda a constatação de que ele é o porto seguro para momentos de crise. Em uma perspectiva 
de prazos mais largos, é importante como reafirmação de sua estratégia de ocupar espaço central na 
economia mundial e participar dos grandes arranjos monetários que podem ocorrer em momentos 
de crise em um mundo sem um poder hegemônico. 

Na verdade, a participação do yuan nos DES é mais importante para os próprios organismos 
multilaterais por uma simples questão de legitimidade. O peso do G7, inferior a 50% do total mundial 
em 2014 (tabela 1), não o autoriza mais a representar os destinos do mundo, sem considerar a crescente 
importância relativa dos países emergentes (39%), aí incluído o peso da economia chinesa (13%).  
Por isso mesmo, o G20 assumiu o papel de foro mais representativo nas discussões acerca dos rumos 
econômicos e financeiros de um mundo em profunda crise. Só na hipótese de uma total falta de 
rumo pode-se imaginar, portanto, a China sub-representada na esfera monetária. E para mostrar que 
dispõe de amplo arsenal de instrumentos à disposição, a China vem desenvolvendo uma série de novas 
instituições financeiras e de financiamento ao desenvolvimento à margem das “irmãs de Bretton Woods”.  
Apenas como exemplos, na esfera de atuação do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics), 
foram criados um fundo monetário, o Acordo Contingente de Reservas (do inglês Contingent Reserve 
Arrangement – CRA) e um banco de desenvolvimento, o Novo Banco de Desenvolvimento (do inglês 
New Development Bank – NDB). Na Ásia, foi criado o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura 
(do inglês Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB), que atraiu cerca de quarenta países interessados 
em participar, aí incluídos Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Suíça, Coreia do Sul e Austrália, além 
do Brasil, da Rússia e da Índia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista as consequências do ajustamento da economia chinesa para os países emergentes 
apontadas neste trabalho, é importante destacar os impactos prováveis sobre a economia brasileira. 
A lógica aponta para perdas maiores nos segmentos de produtos minerais por conta da mudança 
no regime de investimentos da China, mas nem tudo serão perdas. É bastante provável que um 
crescimento mais baixo do produto apresente como contrapartida um crescimento mais sólido na 
renda familiar do país asiático. As commodities agrícolas gozarão, neste caso, de boas oportunidades 
de vendas para um país sedento de proteína animal.

O mais importante é que cabe ao Brasil direcionar seus esforços para aprofundamento nos 
mercados externos, dada a forte contribuição representada pela desvalorização em curso do real.  
Um objetivo deve ser o de impedir que o país volte a valorizar sua moeda, que, em boa medida, 
explicou a derrocada da indústria, a deterioração das contas externas e o baixo crescimento do produto.
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Finalizando, os tempos estão mais para dificuldades do que para facilidades, sejam elas associadas 
à política monetária dos Estados Unidos, ao baixo crescimento da Europa ou à desaceleração chinesa.  
A reflexão que inicia este trabalho é interessante, porque destaca elementos centrais da crise econômica 
global: o capitalismo financeiro tem se aprofundado, com a persistente busca de liquidez e o 
consequente curto prazo nas decisões econômicas, que levam à situação em que “dinheiro não falta 
no mundo, o que falta é sentido”. É no mar de liquidez que transborda em todos os mercados que 
se deve procurar a origem das bolhas que estouram mundo afora. “A verdadeira bolha não é a China,  
mas sim o ocidente”. A brutal expansão monetária em virtude das políticas de afrouxamento 
quantitativo dos Bancos Centrais dos Estados Unidos, do Japão e da Europa “perdeu qualquer tipo 
de critério há algum tempo” (Dados... 2015). 
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FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DE CAMARÃO EM  
EL SALVADOR POR MEIO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E DE SUPORTE1, 2

Nahuel Oddone3

RESUMO

Há um reconhecimento crescente do papel essencial dos serviços para a modernização econômica na cadeia de valores de 
bens manufaturados e primários. O avanço econômico, por sua vez, pode levar ao avanço social em termos de condições 
de trabalho, salários e direitos econômicos, entre outros. Este trabalho tem como objetivo estudar o papel dos serviços 
profissionais e de suporte na promoção do avanço econômico e social em uma cadeia de valor agroindustrial: a criação de 
camarões em El Salvador. Uma análise aprofundada da cadeia de valor mostrou que ela enfrenta dificuldades significativas, 
tais como produção em pequena escala e pobre conhecimento tecnológico, falta de programas de biossegurança e 
escassez de atividades de processamento pós-criação. Serviços de pesquisa e desenvolvimento, assistência técnica,  
apoio aos processos de certificação, serviços de transporte e logística e de pesquisa de mercado, entre outros, deverão ter 
um impacto positivo sobre a produtividade, a qualidade do produto e os retornos financeiros, implicando uma melhoria 
sobre as condições de vida do principal grupo de produtores de camarão, composto por ex-combatentes e soldados da 
guerra civil da década de 1980. Em contraste com os países desenvolvidos, um país pequeno e em desenvolvimento 
como El Salvador não conta com serviços de empresas privadas, tendo que contar com um vasto leque de atores sociais.
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STRENGHTENING THE SHRIMP VALUE CHAIN IN EL SALVADOR 
THROUGH PROFESSIONAL AND SUPPORTING SERVICES

ABSTRACT

There is an increasing acknowledgement of the key role of services for economic upgrading in manufacturing and primary goods 
value chains. Economic upgrading, in turn, may lead to social upgrading, in terms of work conditions, wages and economic rights, 
among others. This paper aims at studying the role of professional and supporting services in fostering economic and social 
upgrading in an agro-industry value chain: shrimp farming in El Salvador. An in-depth analysis of the value chain showed that it 
faces significant bottlenecks such as small-scale production and poor technological capabilities, lack of bio-security programs and 
a scarcity of post-cultivation processing activities. Research and development services, technical assistance, support for certification 
processes, logistics and transport services and market research, among others, are expected to have a positive impact on productivity, 
quality and revenues, and consequently on living conditions of the main group of shrimp growers comprised by former fighters 
and soldiers from the civil war of the 1980s. In contrast with developed countries, in a small and developing country such as  
El Salvador, professional and supporting services are not provided by private enterprises but by a wide array of social actors.

Keywords: economic upgrading; social upgrading; value chains; El Salvador; shrimps.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico e social exige mudanças estruturais importantes para transformar 
a composição da produção, do emprego e do comércio internacional (Eclac, 2012). Por meio do 
aumento da produtividade nas atividades existentes, e movendo-se em direção a setores e processos mais 
complexos e intensivos em tecnologia, a mudança estrutural levará a um maior crescimento econômico 
em longo prazo, ao aumento da competitividade das exportações e a empregos bem remunerados.  
Nas últimas duas décadas, o quadro conceitual das cadeias de valor tem sido amplamente 
disseminado como uma boa ferramenta para estudar a mudança estrutural no nível micro  
(Gereffi e Korzeniewicz, 1994; Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005; Humphrey e Schmitz, 2012; 
Stumpo e Rivascomps, 2013; OCDE, 2013; Padilla-Pérez, 2014).

O quadro teórico das cadeias de valor é útil para analisar como um produtor, empresa ou indústria 
participa de redes de produção nacionais e internacionais e como ele se apropria das receitas associadas 
com as variadas atividades presentes na cadeia de valor. A participação em diferentes elos da cadeia 
de valor tem implicações significativas para o desenvolvimento local, já que as atividades associadas 
com cada elo têm intensidades variadas no uso dos fatores de produção (capital, conhecimento 
tecnológico e trabalho), gerando oportunidades para a construção de encadeamentos para trás e, 
portanto, janelas para agregar valor doméstico (Padilla-Pérez e Hernández, 2010).

O avanço econômico ao longo de cadeias de valor, um conceito central para este artigo,  
é entendido como o resultado de avançar para atividades mais intensivas em conhecimento, fazendo 
melhores produtos ou tornando sua fabricação mais eficiente (Pietrobelli e Rabellotti, 2006), portanto,  
levando a mudanças estruturais. Essa modernização pode conduzir ao avanço social, o que é entendido 
como o processo de melhoria dos direitos e prerrogativas dos trabalhadores e da melhoria da qualidade 
do seu emprego (Sen, 2000).

Hoje em dia, a maior segmentação geográfica da produção e as rápidas mudanças tecnológicas demandam 
especializações e capacidades avançadas para participar de cadeias de valor. Serviços são vitais para o aumento 
da participação internacional nas cadeias de valor de manufaturados e bens primários, pois são necessários 
para os processos de produção, bem como para a venda de seus produtos (López, Ramos e Torres, 2009; 
Rentzhog, 2010; OECD, 2013). Serviços como certificações, assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento 
são cruciais para o avanço econômico e social.

Este trabalho tem como objetivo estudar o papel do serviço profissional e de suporte na promoção 
de avanço econômico e social na cadeia de valor da criação de camarão em El Salvador. Esta cadeia de 
valor foi escolhida devido ao seu grande espaço para a obtenção de ganhos por meio desses serviços, 
que são fornecidos por uma grande variedade de agentes privados e sociais. Os serviços profissionais e 
de suporte são aqui entendidos como os serviços relativamente complexos, como assistência técnica,  
design e marketing direcionado para o fortalecimento da cadeia de valor de bens primários e manufaturas. 
A análise é baseada em evidências empíricas coletadas pelo autor, como parte de um projeto de 
assistência técnica, gerido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações 
Unidas (Cepal) em 2013, e financiado pela Agência de Cooperação Internacional Alemã (em alemão, 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ). A ampla revisão dos relatórios é 
acompanhada por coleta direta de dados, por meio de entrevistas pessoais com criadores, governos 
locais, cooperativas e outros interessados da cadeia de valor.
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Este artigo está dividido em uma introdução e seis seguintes seções. A segunda seção discute os 
conceitos de cadeias de valor e avanço econômico e social, enquanto a terceira seção examina o papel 
potencial dos serviços para a modernização das cadeias de valor dos bens primários e manufaturados, 
estabelecendo assim o quadro conceitual deste artigo. A quarta seção discute a metodologia desenvolvida 
neste artigo para recolher e analisar as evidências empíricas. A quinta seção apresenta evidência 
empírica das dificuldades enfrentadas pela cadeia de valor do camarão em El Salvador, enquanto 
a sexta seção discute o papel dos serviços profissionais e de suporte para o avanço econômico e  
social na cadeia de valor estudada. A sétima seção examina a prestação de tais serviços pelos atores sociais  
em El Salvador e a oitava seção apresenta as considerações finais.

2 CADEIAS DE VALOR E AVANÇO ECONÔMICO E SOCIAL

A cadeia de valor compreende toda a gama de atividades necessárias para fabricar um produto ou serviço,  
desde a concepção, passando pelas diferentes fases de produção (envolvendo uma combinação de transformação 
física e entrada de diversos serviços agregadores), entrega ao consumidor final e destinação final após o uso 
(Kaplinsky e Morris, 2000). Cada etapa, tal como a concepção, produção, comercialização e distribuição, 
é conhecida como um elo da cadeia. As atividades que compõem a cadeia de valor podem ser atribuídas 
a uma única empresa ou divididas entre diferentes empresas. O número de elos em cada cadeia de valor 
varia entre setores.

As cadeias de valor são constituídas em diferentes níveis geográficos: local (subnacional), regional 
(pequeno grupo de países vizinhos) e global. Todos os produtores, independentemente de seu 
tamanho e capacidade, participam de pelo menos uma cadeia de valor local. Mesmo um pequeno 
fazendeiro rural adquire insumos, como sementes, ferramentas e fertilizantes, assim interagindo com 
outras ligações. Produtores rurais, cooperativas e empresas exigem uma ampla gama de produtos e 
componentes intermediários, bem como serviços de suporte a suas atividades. Por outro lado, cadeias 
de valor internacionais ou globais vinculam as empresas multinacionais com suas subsidiarias, estas 
com seus subcontratados, fornecedores, prestadores de serviços e parceiros (Ernst e Kim, 2001).  
O aumento da concorrência global, a abertura econômica e a disseminação das tecnologias da 
informação têm incentivado o desenvolvimento de redes interorganizacionais, que são agrupadas em 
torno de um produto e conectam empresas, compradores e fornecedores no contexto da economia 
global (Gereffi e Korzeniewicz, 1994).

A literatura reconhece quatro tipos de avanço econômico ao longo de cadeias de valor:4  
i) modernização do produto, que é o desenvolvimento e a comercialização de um produto com características 
de desempenho melhoradas, que podem ser definidas em termos de aumento dos valores unitários;  
ii) modernização de processos, que é o desenvolvimento e implementação de métodos novos ou 
significativamente melhorados de produção ou de distribuição por intermédio da introdução de uma 
tecnologia superior; iii) adaptação funcional, que significa engajar-se em atividades novas e superiores na cadeia 
de valor, por exemplo, quando uma empresa deixa de fabricar componentes e passa a conceber produtos;  
e iv) modernização da cadeia, que consiste em mover-se para novas atividades produtivas ou outras cadeias 
de valor, utilizando conhecimentos e habilidades adquiridos anteriormente, por exemplo o conhecimento 
adquirido na fabricação de produtos eletrônicos pode ser usado para participar em outras cadeias,  
como a aeronáutica (Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005; Humphrey e Schmitz, 2012).  

4. Na literatura sobre cadeias de valor, estes quatro tipos de modernização também são conhecidos como atualizações tecnológicas.
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Existem diferentes variáveis para medir o avanço econômico em cadeias de valor, tais como crescimento 
da produtividade, crescimento do valor agregado, aumento dos lucros e crescimento das exportações 
(Milberg e Winkler, 2010).

3 O PAPEL DOS SERVIÇOS NO AVANÇO DE CADEIAS DE VALOR 

Cadeias de valor de bens primários e de manufaturas precisam de serviços para os seus processos 
de produção, bem como para a venda de seus produtos. Os serviços são cada vez mais importantes 
em um mundo globalizado que exige produtos mais sofisticados e aumento nas ofertas de negócios 
(Rentzhog, 2010). Os dados sobre o comércio de valor agregado destacam a importância dos serviços. 
Serviços têm uma significativa contribuição (geralmente um terço) no valor agregado da cadeia de 
valor de manufaturados (OECD, 2013).

Serviços são fundamentais para o funcionamento eficiente e o avanço econômico das cadeias de 
valor de produtos primários e de manufaturados nos níveis locais, regionais e globais. Por um lado,  
a logística e tecnologias de informação e comunicação aumentam a eficiência de uma cadeia de valor, 
uma vez que facilitam o comércio de bens e a transferência de conhecimento entre países e regiões 
de um mesmo país. Por outro lado, as cadeias de valor de bens em geral estão fazendo maior uso de 
serviços para aumentar as suas vantagens comparativas, porque eles são centrais para o aumento da 
produtividade, para a criação de novos produtos, para a melhoria de processos de produção e para a 
construção de fortes relações com os clientes (OECD, 2013). Da mesma forma, os serviços de suporte 
estão associados com diferenciação do produto, competitividade de mercado e preços mais elevados 
(Francois e Woerz, 2007; Nordas e Kim, 2013). Essa tendência tem sido estimulada por diversos 
fatores, tais como as novas tecnologias de informação e comunicação, novas estruturas de negócios 
que acolhem a terceirização, uma tendência crescente entre as empresas de se concentrarem no seu 
setor principal, a abertura do comércio em geral e a liberalização do comércio de serviços, entre outros 
fatores (López, Ramos e Torres, 2009).

Da mesma forma, os serviços desempenham um papel importante na promoção da modernização 
econômica e no aumento do valor agregado domesticamente em cadeias de valor de bens (Rentzhog, 2010; 
Lodefalk, 2012). Nem todos os serviços contribuem para o avanço econômico. Este trabalho se concentra 
em serviços profissionais e de suporte (PS) que precisam de recursos humanos qualificados e de acesso ao 
conhecimento tecnológico (quadro 1).

As ofertas de serviços de PS para o primeiro e o segundo elo podem servir para fortalecer a 
cadeia de valor na forma de melhores e novos insumos, preços mais baixos e maiores quantidades.  
Pesquisa e desenvolvimento, design, branding e pesquisas de mercado são apenas alguns dos serviços para 
a primeira ligação. A segunda ligação faz uso desses serviços, bem como testes e certificações técnicas,  
entre outros. A terceira ligação, transporte e comercialização, oferece uma ampla gama de 
oportunidades para serviços como movimentação de carga, armazenamento e embalagem. Considera-se  
também design e marketing, que são necessários para entrar no mercado. A quarta ligação, 
serviços ao cliente, podem ser oferecidos em diversas áreas, tais como atenção ao cliente, pesquisa 
de mercado e atendimento pós-venda. Alguns serviços PS se estendem ao longo de toda uma 
cadeia de valor. Sua amplitude depende do perfil da cadeia, mas eles compreendem logística,  
educação e treinamento, serviços financeiros e de seguros, serviços jurídicos, contabilidade,  
tecnologias de informação e serviços de comunicação, computação e impressão, entre outros.
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QUADRO 1
Serviços profissionais e de suporte que modernizam cadeias de valor

Insumos Produção/industrialização Transporte e comercialização Serviços ao consumidor

Pesquisa e desenvolvimento, 
design, desenvolvimento 
de marcas, fornecimento de 
máquinas e equipamentos, 
serviços ao consumidor.

Pesquisa e desenvolvimento, design, assis-
tência técnica, fornecimento de máquinas e 
equipamentos, certificações e testes técnicos.

Pesquisa de mercado de 
publicidade, fornecimento de 
máquinas e equipamentos, 
serviço de armazenamento 
e depósito, serviços de 
movimentação da carga.

Pesquisa de mercado de 
publicidade, assistência 
técnica, serviços pós-venda.

Ao longo das cadeias de valor

Logística, distribuição e transporte; educação e treinamento; serviços financeiros e de seguro; serviços legais; serviços de telecomunicações e informática; 
serviços de saúde; recursos humanos; impressão e publicação; contabilidade; controle de qualidade; serviços imobiliários; energia; manutenção e reparos.

Fonte: Oddone e Padilla-Pérez (2014). 

Tradução do autor.

Nem todos os serviços PS contribuem igualmente para a modernização da cadeia de valor. 
Serviços tecnologicamente mais avançados geralmente têm um maior impacto em termos de produtos, 
processos e adaptação funcional. Finalmente, os serviços podem ser prestados por empresas privadas, 
incluindo micro e pequenas empresas, ou por instituições públicas e organizações não governamentais. 

4 METODOLOGIA

As evidências empíricas apresentadas neste trabalho foram obtidas a partir de um projeto de assistência 
técnica executado pela Cepal e coordenado pelo autor, o qual visa fortalecer cadeias de valor em 
países da América Central.5 

Em primeiro lugar, foi conduzida uma profunda análise para identificar dificuldades e barreiras 
para a modernização econômica. Como primeiro passo, uma ampla revisão de estudos existentes e de 
informações disponíveis ao público foi realizada. Em seguida, cerca de trinta entrevistas com as principais 
partes interessadas foram realizadas, e os resultados preliminares foram discutidos em grupos focais para 
validar e enriquecer a análise. As entrevistas foram feitas com criadores, agentes públicos encarregados 
de apoiar e regulamentar as atividades da cadeia, peritos locais (acadêmicos e consultores), fornecedores, 
associações industriais e organizações não privadas locais, entre outros.

O diagnóstico da cadeia de valor abrange seis áreas principais: i) um mapa de todos os atores da 
cadeia de valor; ii) custos, margens e competitividade; iii) mercados e padrões; iv) governança e vínculos; 
v) recursos, produtividade e sustentabilidade ambiental; e vi) análise dos potenciais benefícios econômicos 
e sociais resultantes de uma cadeia de valor mais forte.

Em segundo lugar, as melhores práticas internacionais foram identificadas e examinadas. 
Estudar as melhores práticas ajuda a mapear as diferenças entre a cadeia em estudo e exemplos 
internacionais de cadeias mais competitivas. A busca por melhores ou boas práticas internacionais 
(pode ser difícil mapear todas as práticas internacionais e decidir qual é a melhor) teve como objetivo 
abordar os entraves identificados na primeira fase. Avaliações da literatura existente, entrevistas com 
especialistas em cadeias de valor e pesquisas na internet foram as principais atividades realizadas 
para identificar as boas práticas internacionais. Para examinar essas boas práticas, pesquisa adicional 
foi realizada com entrevistas e revisão de literatura.

5. Para mais detalhes sobre a metodologia da Cepal, ver Oddone, Padilla-Pérez e Antunes (2014).
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Em terceiro lugar, estratégias para enfrentar as dificuldades foram elaboradas. Essa metodologia 
permite a identificação de ações no nível micro para fortalecer cada elo da cadeia e a cadeia como um todo.  
As orientações estratégicas identificam quem é o responsável, os calendários de operações e os recursos 
totais necessários. A metodologia desenvolvida e aplicada pela Cepal em países da América Central é 
caracterizada por processos participativos: as dificuldades e as estratégias são apresentadas e discutidas 
em grupos focais integrados pelos principais atores de cada cadeia de valor.

Este trabalho faz uso de evidências empíricas coletadas para a cadeia de valor da criação de 
camarão em El Salvador, em 2013, como resultado do projeto de assistência técnica antes mencionado.6  
Essa cadeia de valor foi escolhida para estudo de caso devido ao seu grande potencial para o avanço 
por meio de serviços profissionais e de suporte.

5  ESTUDO DE CASO: CADEIA DE VALOR DA CRIAÇÃO DE CAMARÃO 
EM EL SALVADOR7

5.1 A cadeia de valor

A cadeia de valor do camarão foi escolhida como beneficiária da assistência técnica oferecida pelo Ministério 
da Economia devido ao seu potencial para promover o desenvolvimento regional na zona costeira de 
El Salvador, bem como o reconhecimento social ao principal grupo de criadores de camarão, composto 
por ex-combatentes e soldados da guerra civil da década de 1980. De acordo com os Acordos de Paz de 
Chapultepec, de 1992, eles obtiveram áreas de terra para produção de sal, mas este negócio deixou de  
ser atraente quando o produto começou a ser importado do México. Aproveitando o fato de que o 
camarão crescia naturalmente nas salinas, por volta de 1996, a União Europeia começou a apoiar  
o desenvolvimento da criação extensiva de camarão. A atividade também atraiu um pequeno 
número de criadores independentes. As cooperativas são compostas, principalmente, por membros 
da família e geralmente são geridas por homens. Quando o trabalho de campo foi realizado,  
tais cooperativas estavam passando por uma mudança intergeracional, na qual os fundadores 
originais das cooperativas estavam treinando as gerações mais jovens.

Atualmente, a atividade da carcinicultura é realizada em áreas de manguezais ao longo da costa e 
é praticada em pequena escala devido às capacidades socioeconômicas e tecnológicas limitadas dos criadores.  
El Salvador adotou medidas para proteger estes ecossistemas, como a restrição de novas licenças 
para expandir zonas de criação de camarão. Em maio de 2012, o Programa Ecossistema Nacional 
e Restauração da Paisagem foi lançado com o objetivo de restaurar e conservar os ecossistemas em 
situação crítica, tais como manguezais, florestas e zonas úmidas, e para evitar que o mar causasse danos 
a pessoas, a plantações e à infraestrutura durante os eventos climáticos extremos (El Salvador, 2013).  
As zonas de criação de camarão que foram priorizadas são: Bahía de Jiquilisco, Jaltepeque, Bahía de La Unión,  
El Tamarindo, Cuco-Esteron, Santa Clara, San Diego-El Amatal, Barra Salada, Acajutla, Metalío,  
Barra de Santiago, El Zapote e Garita Palmera, na foz do Rio Paz. Nem todas as cooperativas ganharam 
direitos de concessão para se envolver com a carcinicultura, mas em 2011 os Ministérios da Agricultura e do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais de El Salvador iniciaram um processo para legalizar todas as concessões. 

6. Entre 2013 e 2015 a Cepal ofereceu assistência técnica a dez cadeias de valor: camarão, fibra sintética, tomate e pimenta, turismo rural 
e lanches saudáveis, em El Salvador; madeiras nobres, vegetais não tradicionais e turismo rural na Guatemala; lanches saudáveis na Costa 
Rica e linguiça de porco, no México. 

7. Uma análise detalhada dessa cadeia de valor pode ser encontrada em Oddone e Beltrán (2013; 2014).
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A figura 1 mostra os principais elos da cadeia de valor da criação de camarão. Os criadores de 
camarão são o núcleo da cadeia de valor; as ligações para frente e para trás são identificadas a partir 
desse elo. Fornecedores de equipamentos e de insumos compreendem o principal elo para trás,  
enquanto a principal ligação para a frente é composta pelos intermediários que, por sua vez,  
abastecem um grande número de comerciantes, atacadistas, varejistas e consumidores. As linhas 
contínuas representam as relações diretas entre os elos da cadeia, enquanto que as linhas pontilhadas 
conectam partes interessadas indiretas.

FIGURA 1
Cadeia de valor da criação de camarão
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Fonte: Oddone e Beltrán (2013; 2014).

Tradução do autor. 

Os criadores de camarão produzem em viveiros comunitários, organizados em 44 cooperativas, 
com um total de 1.500 membros, e explorando 800 ha de águas rasas disponíveis para a criação de 
camarões em El Salvador. Há uma média de dois empregados para cada 5 ha, trabalhando em turnos 
de 24 horas, responsáveis pela vigilância e pela alimentação nos tanques.

As cooperativas seguem três modelos diferentes: criação extensiva (23% do total das explorações agrícolas),  
melhor-extensivo (32%) e semi-intensivo (45%). O modelo extensivo é caracterizado por um uso 
limitado da tecnologia, por exemplo, sem monitorização dos parâmetros físicos e químicos da água, 
sem análise básica de doenças e alimentação natural, resultando em baixa produtividade (400 libras por 
hectare em cada ciclo, em média). O modelo melhor-extensivo faz uso de algumas tecnologias, tais como 
ração concentrada, monitoramento ocasional dos parâmetros físicos e químicos da água e análise básica 
de doenças, levando a uma maior produtividade (1.300 libras por hectare em cada ciclo, em média).  
O modelo semi-intensivo é tecnologicamente mais avançado, com monitoramento periódico dos parâmetros 
físicos e químicos da água, amostragem periódica do crescimento do camarão e ração concentrada, 
resultando em ainda maior produtividade (2.000 libras por hectare em cada ciclo, em média). Em 2012, 
a criação de camarão em El Salvador totalizou 213 toneladas, o que representa 0,7% da produção total 
da pesca e da aquicultura no país. Em contraste, outros países centro-americanos produzem camarões 
em uma escala maior; por exemplo, a criação de camarão total de Honduras e Guatemala era de 22.273 
e de 15.944 toneladas em 2012, respectivamente.
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A maioria dos viveiros de camarão pertencem a cooperativas com quarenta a cinquenta 
pessoas cada, e os lucros são distribuídos entre os membros, independentemente de eles realmente 
trabalharem nas criações. Nas condições atuais, no caso de criação semi-intensiva, cada parceiro 
obteria US$ 44 a cada quatro meses, ou US$ 132 por ano – uma quantidade que, na prática, 
não representa uma renda atraente para esse segmento. Portanto, eles têm atividades econômicas 
complementares, tais como pecuária e agricultura.

QUADRO 2
El Salvador: características técnicas dos sistemas de criação

Características
Sistemas de criação

Extensivo Melhor-extensivo Semi-intensivo

Proporção de todos os viveiros de 
camarão (%)

23 32 45

Enchimento do tanque Maré Maré Utilizando bombas

Tipo de alimentação Natural Ração concentrada Ração concentrada

Origem da semente Ambiente Laboratório Laboratório

Rendimento da produção 400 libras por hectare e ciclo 1.300 libras por hectare e ciclo
De 1.800 para 2.200 libras por 
hectare e ciclo

Tecnologia aplicada

• sem monitoramento dos pa-
râmetros físicos e químicos 
da água;

• sem amostragem do cresci-
mento dos camarões;

• sem análise básica de doenças.

• ocasional monitoramento dos 
parâmetros físicos e químicos 
da água;

• amostragem ocasional do cresci-
mento do camarão;

• análise básica de doenças.

• monitoramento periódico dos 
parâmetros físicos e químicos  
da água;

• amostragem periódica do cresci-
mento dos camarões;

• análise básica de doenças.

Acesso à assistência técnica do 
Programa da Cadeia da Aquicultura 

Sim Sim Sim

Fonte: Organização Setorial da Pesca e da Aquicultura do Istmo Centro-Americano (Ospesca) e do Programa da Cadeia da Aquicultura.

Elaboração do autor.

Quanto aos encadeamentos para trás, como a produção da aquicultura, em El Salvador, 
ocorre relativamente em pequena escala, equipamentos e fornecedores de insumos não 
podem planejar suas vendas para além do médio prazo. Isso tem desencorajado negócios,  
impedindo que as principais empresas de fabricação e de comercialização do produto se instalem no país.  
Os insumos mais importantes são as sementes (camarões em estado pós-larval), ração concentrada (pienso), 
microalgas, artêmias, produtos químicos (tetraciclina e neguvon, entre outros), produtos químicos e outros 
fertilizantes (superfosfato 12-24-12 e ureia, entre outros), com cal, areia, filtros, madeira, combustíveis 
e lubrificantes para as bombas e os veículos. Estes produtos são geralmente pagos em dinheiro, e há 
representantes diretos dos fabricantes no país. Enquanto a maioria deles é proveniente dos Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras e Nicarágua, as microalgas são obtidas a partir de Taiwan.

Apesar de as indústrias de processamento de peixes e frutos do mar existirem em El Salvador, este 
encadeamento não ocorre com parte da cadeia de carcinicultura local, uma vez que as unidades de 
transformação geralmente não processam o camarão criado no país. O produto é vendido aos intermediários, 
geralmente inteiro e fresco, sem transformação ou qualquer valor agregado. As indústrias trabalham com 
camarão importado de outros países vizinhos, principalmente Honduras.

Os comerciantes de porta de viveiro ou intermediários compram diretamente dos criadores  
e são atores importantes na cadeia de carcinicultura. Eles têm acesso aos mercados; definem preços e  
formas de pagamento com os criadores, muitas vezes sem modificar o produto de qualquer forma; 
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e definem o preço base que será usado por outros participantes da cadeia. Não há empresas ou 
prestadores de serviços individuais oferecendo o serviço com caminhões refrigerados nem com 
caixas isotérmicas devidamente trabalhadas que sejam capazes de manter a temperatura constante. 
À diferença das empresas de pesca e da aquicultura industriais que utilizam caminhões refrigerados, 
os intermediários geralmente transportam o produto em picapes sem equipamentos de refrigeração, 
às vezes sem a quantidade e o tipo certo de gelo, até mesmo sem caixas isotérmicas.

Os comerciantes que compram camarão a partir dos intermediários de porta de viveiro são atacadistas. 
A maioria deles opera no mercado municipal “La Tiendona”, o principal centro de abastecimento 
para a capital San Salvador, a partir do qual os produtos alimentares são distribuídos para o resto 
do país. O camarão vendido em La Tiendona também é vendido diretamente ao consumidor final 
e entra nos circuitos de varejo informais que abastecem outras empresas e fornecedores que viajam.  
Ele também é comprado por comerciantes formais tais como: supermercados, peixarias, restaurantes, 
hotéis e outros. 

A análise dos custos e das margens em toda a cadeia revela que a margem de lucro mais elevada 
é obtida na fase de comercialização. Tendo em conta que a cadeia de intermediação envolve de três 
a seis pessoas e que cada eleva o preço em pelo menos US$ 0,25 por libra, pode-se concluir que,  
com um preço médio de US$ 1,80 por libra na venda inicial, os criadores geram um lucro de 
30% a 50% (exceto no caso da criação extensiva, que tem custos mais baixos, mas também  
de menor produção), enquanto que os lucros dos operadores comerciais variam de 94%,  
em La Tiendona, a 456%, em hotéis e restaurantes.

5.2 Os gargalos

O diagnóstico da cadeia de valor conduziu à identificação dos seguintes gargalos. Em primeiro lugar,  
a escassez de atividades de processamento nessa cadeia significa que os camarões são vendidos sem sofrer 
qualquer transformação significativa pós-criação ou no processo de fabricação. O valor agregado ou 
a transformação industrial nessa cadeia refere-se a qualquer processo, exceto decapitação. Formas de 
agregar valor incluem métodos para produzir cabeças de camarão em congelamento rápido e individual  
(em inglês, individual quick freezing – IQF), descascados com a cauda e tripa; cozido e descascado; borboleta 
(com a cauda e um pequeno corte para achatar ligeiramente o camarão); corte redondo (descascado 
e tripa com cauda), e corte ocidental (borboleta com intenso achatamento). O consumidor final,  
os supermercados, os hotéis e os restaurantes compram o produto doméstico diretamente em  
La Tiendona sem processamento.

Em segundo lugar, a criação de camarões em El Salvador se caracteriza por produção em pequena 
escala e capacidades tecnológicas carentes. Por exemplo, a quantidade de camarão criada por metro 
quadrado permanece baixa e apenas 45% das explorações possuem sistemas de bombeamento.  
Em comparação, enquanto dez e treze camarões são criados por metro quadrado nos dias de hoje em  
El Salvador, ao mesmo tempo os criadores de camarão em Honduras e México criam até o dobro 
no mesmo espaço. Da mesma forma, no âmbito de um sistema de criação intensiva no Equador,  
a quantidade de camarão criado equivale a mais de trinta crustáceos por metro quadrado. Além disso, 
os criadores de camarão e os intermediários não possuem conhecimento e habilidades adequadas 
para desempenhar suas atividades de acordo com as normas internacionais. Os comerciantes 
de porta de viveiro, em geral, nunca tiveram treinamento em vendas, atendimento ao cliente,  
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tratamento ou controle de qualidade de peixe e frutos do mar. Da mesma forma, a maioria dos 
criadores de camarão possuem conhecimentos de gestão e comercialização limitados, fato que,  
por um lado, ajuda a fortalecer a posição dos intermediários de cargos e, por outro lado,  
representa uma grande barreira para modernizar suas atividades.

Em terceiro lugar, os criadores de camarão salvadorenhos não têm programas de biossegurança –  
eles continuam enchendo lagoas correntes e usam sementes obtidas a partir do ambiente natural – deixando os 
viveiros de camarão salvadorenhos vulneráveis a doenças e condições climáticas extremas, tais como Síndrome 
de Pontos Brancos do Complexo Baculovírus ou Síndrome de Mortalidade Precoce. Sem um programa de 
biossegurança e ecoeficiência, o setor terá dificuldade para tirar proveito dos benefícios da assistência técnica, 
da transferência de tecnologia e da transição para uma forma semi-intensiva ou intensiva. Um surto de doença 
poderia forçar os criadores a abandonar a atividade, como aconteceu na década de 1990, com a Síndrome 
de Taura e o Vírus dos Pontos Brancos, que causaram perdas de até 80%.

Em quarto lugar, a qualidade e a segurança do camarão se deteriora gradualmente durante o 
transporte das lagoas para La Tiendona. Este é um dos gargalos mais importantes, dado que as normas 
de qualidade, certificações de segurança e outras medidas sanitárias e fitossanitárias são especialmente 
relevantes para as relações de negócios em cadeias alimentares. Os intermediários geralmente usam 
baldes com gelo para transportar e armazenar os camarões, até que eles são vendidos em La Tiendona 
ou para varejistas e comerciantes informais. Como esta prática não oferece um processo de refrigeração 
uniforme ou adequada, ela abre a porta para a reprodução microbiana, diminuindo a qualidade dos 
camarões e potencialmente tornando-os inseguros para o consumo humano.

Em quinto lugar, os criadores de camarões não possuem acesso às fontes formais de crédito, 
associada a uma falta de garantias reais e a práticas gerenciais fracas, bem como o fato de que a 
aquicultura não está inclusa na linha de créditos para o primeiro setor. Os mediadores raramente 
oferecem assistência financeira para os agricultores. Esse fator dificulta a oportunidade de atingir 
economias de escala, aumentando a produtividade e a qualidade.

6  OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS E DE SUPORTE (PS) PARA O AVANÇO 
ECONÔMICO E SOCIAL

Esta seção discute o papel que os serviços de PS podem desempenhar para apoiar a cadeia de valor 
de camarão em seus processos de modernização econômica. Como dito antes, a evidência empírica 
foi coletada por meio de um exercício de padronização internacional, realizado para o projeto 
de assistência técnica da Cepal, ora mencionado para fortalecer cadeias de valor em El Salvador.  
A busca por melhores práticas compreendeu várias experiências internacionais para dar tratamento aos 
gargalos identificados. As mais relevantes, em termos de impacto sobre a modernização econômica, 
são descritas aqui para ilustrar os seus efeitos.

Para abordar os principais gargalos dessa cadeia de valor, foram identificados quatro tipos de 
serviços profissionais e de suporte. O primeiro tipo de serviço é destinado a melhorar a qualidade 
dos insumos. Os insumos mais importantes são as sementes (camarão em estado pós-larval),  
ração concentrada, microalgas, artêmias, produtos químicos e fertilizantes, assim como a cal,  
filtros de areia, madeira, combustível e lubrificantes para bombas e veículos. Os serviços técnicos são 
necessários para preservar as condições e as propriedades dos insumos, bem como para conduzir a 
análise da qualidade, a fim de avaliar o seu desempenho econômico e ambiental.
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Em El Salvador, nem todos os criadores têm a infraestrutura necessária para maturar as sementes;  
os náuplios8 são importados da Guatemala ou de Honduras por laboratórios locais que 
produzem pós-larvas. A criação de pós-larvas requer um alto investimento em infraestrutura,  
equipamentos e tecnologias.

A pesquisa de genética animal destinada a desenvolver novas linhas de camarão e alimentos 
concentrados avançados (melhoria das proteínas) contribui para a modernização da cadeia de valor. 
Por exemplo, em Sinaloa, México, a Maricultura del Pacífico, uma empresa privada, produz larvas de  
camarão branco e, em colaboração com outras instituições de pesquisa, desenvolveu um programa 
de seleção genética para o aumento de peso e das taxas de sobrevivência. Esses serviços são oferecidos 
aos criadores locais e possuem um impacto significativo na produtividade, uma vez que o camarão 
que anteriormente pesava dezoito gramas, em média, ganhou três gramas cada, um aumento de 
16,5%, em duas gerações (Juárez, 2005).

Da mesma forma, os serviços prestados pelo Centro de Pesquisa em Aquicultura da Colômbia (Ceniacua) 
levaram a cadeia de valor do camarão naquele país a obter resultados positivos no de larvas e em laboratórios 
de maturação, assim como melhores rendimentos de exploração. No primeiro caso, a sobrevivência larval 
aumentou de 30%, em 1997, para 50%, em 2001. No segundo caso, os laboratórios de maturação,  
a produtividade se refletiu em melhores percentagens de fertilização do camarão feminino. Enquanto que 
em 1997, cada camarão feminino gerou 70.000 náuplios em média, em 2001 a produtividade aumentou 
para 95.000 náuplios. Nos viveiros localizados na zona caribenha, a sobrevivência das larvas cresceu de 
42%, em 1996, para 72%, em 2003 (Colombia, 2005).

Os serviços de P&D também dão suporte à cadeia de valor por meio de novas linhas genéticas de 
camarão que se destinam a melhorar sistemas de criação que são personalizados para o clima local e as 
características territoriais. Por exemplo, em 2004 a Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, 
uma empresa privada, entrou em um empreendimento misto de P&D com uma empresa americana 
que possuía expertise na criação de camarões para desenvolverem alevinos de camarão adequados às 
condições de exploração na Tailândia.9

O segundo tipo de serviços necessários para modernizar a cadeia de valor do camarão em  
El Salvador diz respeito a certificações e à implementação de boas práticas de aquicultura (BPA).  
Em um círculo virtuoso, as certificações e as boas práticas apoiam criadores para melhorar a produtividade 
e promover a competitividade. Elas também garantem a sustentabilidade em longo prazo dos viveiros 
de camarão e reduzem sua vulnerabilidade a doenças, espécies invasoras e ao impacto de fenômenos 
naturais. A existência de BPA ou melhores práticas de aquicultura (MPA) em todas as fases das práticas, 
incluindo a colheita e manejos pós-colheita e pré-transporte, são cruciais para a criação de camarões 
de alta qualidade e seguros para o consumo. Serviços profissionais para implementar BPA e MPA 
têm um impacto significativo no avanço de processos e do produto. BPA e MPA compreendem o 
bem-estar animal, assim como a integridade ambiental e a responsabilidade social, mas não cobrem 
práticas de incubação e tratamento. Por exemplo, BPA foram aplicadas na Tailândia e têm sido cruciais 
no combate a surtos de doenças, como o Vírus da Cabeça Amarela e o Vírus da Síndrome Taura.10  

8. Náuplio é o primeiro estado larval do camarão obtido a partir do ovo, o qual é produzido por meio de cruzamentos em laboratório.  
Os náuplios se transformam em zoeas, e as zoeas em misis, para depois se tornarem pós-larvas. O tamanho comercial mais comum em  
El Salvador é o PL 10 (dez dias pós-larval), que são engordados em tanques por cerca de noventa dias para finalmente chegar a camarões 
com um peso médio de 10-12 gramas.

9. Ver CPF (2005).

10. Ver Thailand (2009).
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Em 2011, as exportações de camarão tailandês atingiram US$ 260 milhões, subindo 7,9% a partir de 2010 
(Wati, Chang e Mutadjab, 2013) e recuperando fatias de mercado após a última crise de doenças.

O alto custo da certificação e da sua constante atualização tem lançado muitos pequenos adores 
familiares de camarões para fora do mercado, deixando mais espaço para os grandes atores. Por esta razão,  
é também importante para El Salvador estabelecer os mecanismos de apoio para certificar a 
produção nacional. Por exemplo, no México o Centro de Pesquisa em Alimentos e Desenvolvimento  
(em espanhol, Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo – CIAD) é credenciado como 
um organismo de certificação para avaliar especificações de produto dos camarões e atribuir o selo 
Mexico Qualidade Superior. O CIAD avalia o grau em que os sistemas de controle de qualidade 
e de provimento de segurança em viveiros de camarão ou em fábricas de processamento cumprem 
com os requisitos para a criação de camarão e para os processos de transformação.

Em terceiro lugar, boas práticas de transporte de camarão são necessárias para garantir a qualidade 
e a segurança. Atualmente, as coletas de camarão em El Salvador são conduzidas com cuidado mínimo,  
dado às câmaras refrigeradas. Os intermediários geralmente não estão cientes das boas práticas de manipulação 
e têm seus próprios padrões de qualidade, que diferem significativamente dos padrões internacionais.  
Os serviços poderiam melhorar as condições de manuseio e transporte, desde a colheita até a venda.  
Para aprimorar as práticas atuais de manuseio e transporte por meio da adoção de normas de 
segurança e de qualidade internacionais, os intermediários devem usar gelo e caminhões refrigerados, 
ou pelo menos caixas isotérmicas devidamente pré-refrigeradas e carregadas com gelo moído 
com equipamentos devidamente higienizados. Como a experiência em Bangladesh mostra,  
bons serviços de manuseio e transporte contribuem para a modernização da cadeia de valor.  
Análises de Risco e de Controle de Pontos Críticos (ARCPC) fornecidas por uma empresa de 
consultoria privada foram introduzidas durante os processos de manuseio, transporte e fabricação 
para identificar os pontos fracos e as fontes de perdas em viveiros e armazéns (Paul, et al., 2010).

Em quarto lugar, serviços de tecnologia, tais como desenvolvimento de softwares e dispositivos 
eletrônicos personalizados para aumentar a transparência dos preços, podem ajudar a atingir valores 
mais justos para os criadores e comerciantes. Por um lado, uma melhor informação de mercado pode 
levar a melhores técnicas de negociação e esquemas entre criadores e intermediários. Por outro lado, 
informações de mercado e acesso financeiro (pacotes de serviços) podem fortalecer as capacidades 
dos criadores para comercializar diretamente os seus produtos com varejistas e outros comerciantes, 
aumentando receitas (conquistando uma maior proporção de valor agregado) e conseguindo um 
melhor cumprimento de MPA e certificações. Consequentemente, os criadores de camarão (o núcleo 
da cadeia de valor) podem experimentar modernização de processos e funcional.

Essa tecnologia da informação (TI) pode também apoiar os criadores de camarão por meio de 
informações atualizadas sobre condições meteorológicas, dados de mercado, com ênfase específica na 
formação dos preços, e MPA sobre o manejo de camarão. Um bom exemplo do impacto dos serviços 
de TI é encontrado em Kerala, um estado na Índia, com uma indústria de pesca grande. Entre 1997 
e 2001, o serviço de telefone móvel foi introduzido ao longo desse estado. Em 2001, mais de 60% 
dos barcos de pesca, a maioria dos atacadistas e varejistas, estava usando telefones celulares para 
coordenar as vendas e recolher informações sobre o mercado. Como resultado, a dispersão de preços 
e as margens de intermediação foram drasticamente reduzidas. Os lucros dos pescadores aumentaram 
em média 8% no período, enquanto os preços ao consumidor diminuíram 4% (Jensen, 2007).
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Alguns serviços especializados impactam positivamente encadeamentos específicos da cadeia de valor, 
enquanto outros são fornecidos ao longo de toda a cadeia. Os serviços têm um impacto positivo em 
termos de produto e processo e, em menor medida, no avanço funcional. P&D e serviços de assistência 
técnica proveem fornecedores de insumos e criadores com novos conhecimentos para melhorar tanto 
a qualidade como a quantidade de camarão. O seu impacto sobre a produtividade, a qualidade dos 
produtos e a renda é significativo. Serviços de pesquisa de mercado e de inteligência são valiosos para 
melhorar o produto e reforçar a sua comercialização. Os serviços de apoio à certificação, bem como 
selos de práticas melhores, aperfeiçoam diversos processos em toda a cadeia de valor. Junto com a 
logística e os serviços de transporte, têm efeitos positivos em termos de custos, eficiência e qualidade.

Alguns serviços, como financiamento e TI, são fornecidos ao longo da cadeia de valor.  
Empréstimos a taxas competitivas ao longo da cadeia, bem como o aconselhamento financeiro, 
resultam em melhor qualidade do produto, menor custo e maiores lucros. Da mesma forma,  
os serviços de TI apoiam todos os elos da cadeia de valor por intermédio de uma melhor informação 
de mercado, com novas ferramentas para melhorar os processos de gestão e acesso a novos 
conhecimentos tecnológicos, entre outros.

7  O PAPEL DOS ATORES NÃO PRIVADOS NA PROMOÇÃO DO AVANÇO 
ECONÔMICO E SOCIAL

A análise da cadeia de valor do camarão em El Salvador, bem como a busca de melhores práticas 
internacionais mostra que poucas empresas locais fornecem serviços de PS nos países em desenvolvimento. 
Esses serviços são fornecidos principalmente pelos atores sociais, como órgãos públicos, organizações 
não governamentais sem fins lucrativos e organizações internacionais. Em contraste, nos países 
desenvolvidos, as empresas privadas desempenham um papel mais ativo no fornecimento de serviços PS.  
Por um lado, a demanda por serviços de PS nos países em desenvolvimento é reduzida. Os criadores 
locais nem sempre possuem recursos financeiros para comprá-los, uma vez que são frequentemente caros. 
Por outro lado, a prestação local desses serviços é limitada.

Esta seção apresenta alguns exemplos de atores sociais que prestam serviços profissionais e de 
suporte à cadeia de valor do camarão em El Salvador. É importante reconhecer que esses serviços 
devem ser fortalecidos na cadeia de valor, uma vez que eles, até agora, não têm sido capazes de 
resolver os gargalos enfrentados.

O governo de El Salvador tem prestado assistência técnica ao setor da aquicultura desde 2011. 
O Plano de Agricultura Familiar e Empreendedorismo Rural (PAF) considera a aquicultura como 
uma das dez cadeias de valor com maior potencial de desenvolvimento territorial e da família.  
Nesse contexto, o Programa da Cadeia de Aquicultura, sob a responsabilidade da Direção-Geral das Pescas 
e Aquicultura (em espanhol, Dirección Genereal de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura – Cendepesca), 
presta assistência técnica nas áreas de tecnologia da aquicultura, segurança de peixes e frutos do mar 
(biossegurança), marketing e empreendedorismo de negócios. Embora os criadores atendidos pelo programa 
conseguissem obter 1.887 libras de camarão por hectare em cada ciclo produtivo, em comparação 
com as 1.127 anteriormente obtidas, e suas vendas terem crescido 53%, para atingir um nível de  
US$ 2,65 milhões, a atividade exige um maior reforço sob princípios da aquicultura responsável.  
Isso significa satisfazer as expectativas em termos de rentabilidade e de acesso aos mercados formais,  
com a capacidade de a cadeia fornecer produtos de alta qualidade aos consumidores (IICA, 2013).
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Os criadores de camarão reconheceram a necessidade de cooperar uns com os outros por 
meio de uma associação comercial, e em 2012 a Associação de adores de Camarão de El Salvador 
foi fundada com o apoio da Fundação Salvadorenha de Desenvolvimento Nacional (Funde).  
A associação abrange 22 das 32 cooperativas que atuam na Bahia de Jiquilisco, que representam 81% 
da carcinicultura do país, e inclui mulheres socialmente vulneráveis e jovens, para quem esta atividade 
constitui uma alternativa de emprego. Posteriormente, algumas dessas cooperativas se juntaram à 
Associação de Desenvolvimento da Pesca e da Aquicultura de El Salvador, criada em março de 2013, 
com o objetivo de alcançar uma maior participação nas decisões do setor, que agrupa produtores 
industriais e de pequena escala, com os comerciantes. Graças ao apoio fornecido pelo Cendepesca, 
pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e outras agências não privadas,  
cinco cooperativas formaram o Centro de Fornecimento e Múltiplos Serviços San Hilario – El Zompopero –,  
que realiza compras conjuntas de insumos e planeja vender seus produtos sem a participação de 
intermediários. No âmbito do Fundo de Desenvolvimento Produtivo El Salvador (Fondepro),  
quatro projetos foram financiados para permitir que criadores de camarão produzissem suas próprias 
unidades de fornecimento e iniciar o processamento de camarão em uma fábrica localizada na zona 
costeira marinha do país. No entanto, não se espera que os intermediários desapareçam da cadeia, 
porque eles vão continuar a comercialização de volumes de produção que não podem ser vendidos 
diretamente e rapidamente por meio dos canais formais. Os criadores já desenvolveram relações com duas  
cadeias de supermercados nacionais e uma cadeia de restaurantes, mas não finalizaram as ofertas 
devido às deficiências em termos de controle de qualidade, transporte e manuseio do produto.  
Para superar essas deficiências, uma fábrica de processamento, uma câmara frigorífica, uma fábrica de 
gelo moído e um caminhão refrigerado foram incluídos no seu plano de negócios para o futuro próximo.

A Comissão Nacional de Microempresas e Pequenos Negócios de El Salvador (Conamype), 
em parceria com o Programa da Cadeia de Aquicultura e o Funde, apoiou oitenta cooperativas 
de Jiquilisco desde 2011, por meio de oficinas de formação profissional, os estudos de mercado 
mencionados e a criação de uma marca de origem para o camarão de viveiros da região. De acordo 
com entrevistas realizadas, antes os criadores eram dispersos e não tinha uma mentalidade de parceria, 
as relações interpessoais não eram ideais e havia concorrência. A situação atual é diferente, e foram 
feitos progressos na elaboração de estratégias de produção e de vendas conjuntas.

Em termos de treinamento em aquicultura, a Escola Especializada de Engenharia do Instituto 
Tecnológico da América Central e do Fundo de Negócios de El Salvador para o Desenvolvimento 
da Educação (ITCA-Fepade), respectivamente oferece um curso técnico de aquicultura de dois anos. 
O currículo inclui o conhecimento do ciclo de aquicultura em geral, com a gestão do negócio como 
um tema transversal, embora a ênfase principal esteja na criação de camarão, tilápia e moluscos.  
O Instituto Técnico Usulután também oferece um bacharelado técnico profissionalizante, no qual 
vários dos filhos e filhas de membros da cooperativa Bahia de Jiquilisco têm se matriculado, com vistas 
a se tornarem assistentes técnicos em seus viveiros e contribuírem para a transferência intergeracional.

As sementes para a criação de camarões são produzidas em quatro laboratórios em El Salvador. 
Um deles, o Laboratório Los Cóbanos, pertence à Cendepesca e recebe assistência técnica e financeira 
do Fundo para o Desenvolvimento Internacional da Província Chinesa de Taiwan (ICDF). O governo 
de Taiwan também prestou assistência técnica aos criadores de camarão para lidar com espécies 
nocivas e programar estratégias de biossegurança. 
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O governo salvadorenho criou linhas de crédito acessíveis aos produtores de aquicultura por meio 
do Banco de Desenvolvimento de El Salvador (BFA) e do Banco de Desenvolvimento Agrícola de  
El Salvador (Bandesal). As funções do Bandesal incluem programas de treinamento, assessoria e apoio 
técnico para aumentar e melhorar o acesso das empresas ao financiamento, à competitividade e à 
produtividade, e para gerir os fundos de garantia. O Bandesal realiza a avaliação técnica e financeira 
e ajuda os candidatos a elaborarem o seu plano de negócios. No entanto, de acordo com dados de  
dezembro de 2013, nenhum crédito ou garantia complementar tinha sido atribuído a projetos  
de criação de camarões.

Por último, alguns atores privados oferecem serviços PS à cadeia de valor do camarão em  
El Salvador. Por exemplo, os fornecedores de equipamentos prestam assistência técnica de operação 
e manutenção para evitar a ocorrência de danos, o que poderia resultar em reivindicações de garantia 
ou de substituição.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços profissionais e de suporte desempenham um papel fundamental na modernização econômica 
de cadeias de valor de bens primários e manufaturados. Este trabalho analisou o caso da cadeia de 
valor do camarão em El Salvador. Esta cadeia enfrenta gargalos significativos, resultando em baixa 
produtividade, produção em pequena escala, receitas reduzidas e baixa qualidade. O núcleo dessa 
cadeia, os criadores de camarão, compreende, principalmente, ex-combatentes e soldados da guerra 
civil da década de 1980, que em geral vivem em condições de vulnerabilidade econômica e social.  
Os serviços de P&D, de assistência técnica, pesquisa de mercado, treinamentos e certificações,  
de logística e transporte, entre outros, oferecem acesso a novos conhecimentos e a tecnologias para 
melhorar produtos e processos, para se engajarem em atividades mais complexas tecnologicamente 
(ou seja, modernização de produtos, de processos e funcional).

Os serviços PS são necessários ao longo de toda a cadeia de valor. O fornecimento de insumos 
é reforçado, por exemplo, por meio de serviços de P&D para criar sementes novas ou melhoradas, 
rações concentradas e equipamentos. A criação de camarões, o segundo elo, pode ser modernizada 
por meio de serviços destinados a apoiar a implementação das melhores práticas internacionais. 
Por sua vez, o transporte e a comercialização são melhorados por meio de diversos serviços,  
tais como logística, pesquisa de mercado, inteligência de mercado, carga e serviços de assistência.  
Os PS também são cruciais para melhorar a parte do valor agregado total capturada pelos encadeamentos 
fundamentais da cadeia. Por exemplo, uma melhor informação de mercado e processos de criação 
aprimorados, por meio de serviços de TI e de assistência técnica, favoreceriam sua capacidade para 
negociar melhores preços (com os intermediários) e gerar maiores receitas.

Espera-se que a modernização econômica na cadeia de valor de camarões deverá resultar em avanço social,  
em termos de melhor renda para os membros das cooperativas, reforçando a sua capacidade de resistência 
a choques externos, da mesma forma que a melhoria das condições de trabalho, da especialização,  
da melhor distribuição dos lucros ao longo da cadeia, levando a um declínio do desemprego dos jovens. 
Também contribui para a coesão e inclusão social por meio da redução da desigualdade de renda e da 
heterogeneidade regional dentro de El Salvador.

Apesar de uma cadeia de valor geralmente representar uma pequena proporção de todas as 
atividades de produção em qualquer país, se os processos de modernização econômica são replicados 
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em várias cadeias, eles levam a uma mudança estrutural agregada. E dada a estreita relação entre 
modernização econômica e avanço social, esta mudança estrutural é caracterizada pelo aumento da 
igualdade entre indivíduos, regiões e empresas privadas.

Serviços PS podem ser fornecidos por empresas privadas, órgãos públicos sem fins lucrativos nacionais, 
organizações internacionais ou organizações de economia mista. Nos países em desenvolvimento, 
como El Salvador, e em cadeias de valor dominadas por produtores pequenas e rurais, os serviços 
privados raramente são acessíveis. Certificações e serviços de P&D, por exemplo, são muitas vezes 
demasiado caros para os produtores rurais. Além disso, existem poucas empresas locais privadas 
que oferecem serviços, em contraste com os países desenvolvidos, nos quais as empresas de serviços 
possuem capacidades mais fortes e há maior demanda de criadores locais.

Portanto, o governo desempenha pelo menos três papéis importantes para fomentar tanto a 
oferta quanto a demanda dos serviços PS. Primeiro, organizações públicas focadas no apoio às PMEs,  
centros de públicos de pesquisa e entidades públicas setoriais prestam assistência técnica aos criadores 
e demais elos da cadeia de valor, serviços PS que são fornecidos diretamente pelos órgãos públicos. 
Segundo, são necessárias políticas públicas para apoiar a geração e o fortalecimento de fornecedores 
nacionais de serviços PS, por exemplo, apoio financeiro para a formação de capital humano e 
investimento em novas tecnologias. Terceiro, criação de iniciativas públicas orientadas para financiar 
o acesso aos serviços PS por todos os atores da cadeia de valor.

Há espaço também para outras políticas públicas destinadas a apoiar cadeias de valor específicas. 
Na cadeia de valor da carcinicultura, o governo, por exemplo, com o apoio de cooperativas,  
pode criar um centro de pesquisa e tecnologia, que realizaria estudos sobre o desenvolvimento 
sustentável da aquicultura do camarão, melhoramento genético e inovações de sistemas produtivos.
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