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Cadeias globais de valor (CGVs) 

• Representação material da globalização; 

 

• Brasil: posição ambígua em relação à integração 
à economia globalizada; 

 

• Adaptações e escolhas políticas importantes para 
adequação a uma política comercial e de 
promoção de investimentos orientada pela ótica 
das CGVs; 

 



Liberalismo e CGVs 

• Nova economia política do liberalismo; 

 

• Impactos sobre comércio, investimentos e 
inovação; 

 

• Novo olhar sobre importações, barreiras 
tarifárias, não-tarifárias e barreiras beyond the 
border 

 



Barreiras ao comércio e investimentos 

em CGVs 

• Acesso a mercados; 

• Administração aduaneira; 

• Infraestrutura e redes de transmissão de dados e 
informações; 

• Logística e infraestrutura de transportes; 

• Ambiente de negócios; 

• Vantagens comparativas institucionais ou 
regulatórias. 

 



Visão integrada de comércio e 

investimentos 



Promoção de investimentos no 

contexto das CGVs 

• Novo papel para o IED nas estratégias de 
desenvolvimento; 

• Qual tipo de IED busca-se atrair? 

• Construção pró-ativa de conexões e parcerias 
entre  multinacionais e PMEs locais; 

• Gestão continuada de relacionamentos. 

 



Promoção da internacionalização no 

contexto das CGVs 

• Incentivos para a formação de empresas líderes 
nacionais;  

 

• Apoio à internacionalização: como potencializar 
a inserção de PMEs locais em cadeias de valor?   

 



Países atrativos para empresas 

vinculadas a CGVs 

• Vantagens comparativas em “tarefas”, serviços 
de conexão ou elos tradicionais da cadeia 
produtiva; 

 

• Liberalização comercial e de investimentos como 
diferencial de competitividade: 

  - portfólio de acordos internacionais 



Políticas para geração de spillovers 

tecnológicos do IED 

• Estabelecimento de prioridades nas ações de 
apoio governamental; 

• Promover a conexão entre investidores e a 
economia local; 

• Estabelecimento de um ambiente maximizador 
do potencial de absorção de spillovers e 
upgrading technológico 

 



Desafios para a diplomacia comercial 

• Compreender o comércio e investimento sob a 
ótica empresarial no contexto de CGVs; 

• Reconhecer as limitações da influência política 
sobre decisões corporativas; 

• Estabelecimento de metas e objetivos realistas 
acerca do IED e desenvolvimento; 

• Adaptação de políticas e intervenções para o 
contexto de CGVs. 
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