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RESUMO

A participação em cadeias globais de valor é considerada fundamental para que empresas de
países emergentes tenham acesso ao mercado internacional e as oportunidades instaladas nos
países desenvolvidos. Em um cenário onde os processos de produção e de prestação de serviços
estão cada vez mais fragmentados, os conceitos de governança e upgrading determinam a
hierarquia entre os participantes da cadeia e o avanço para atividades de maior valor agregado.
Diante do objetivo de analisar os diferentes tipos de upgrading ainda pouco explorados na
literatura, a pergunta de pesquisa que norteou este trabalho foi a inserção em cadeias globais de
valor promove o upgrading social e o upgrading ambiental? Diante do objetivo geral, de
verificar se existe upgrading social e ambiental em cadeias globais de valor, esta dissertação foi
estruturada em três artigos independentes, mas complementares para atingir o objetivo geral da
pesquisa. No primeiro artigo, realizou-se uma revisão sistemática da literatura latino americana
onde foram identificadas as dimensões sociais que foram comparadas por meio da visão
otimista e pessimista do cenário mundial em contraste com o cenário latino americano. No
segundo artigo, por meio de revisão sistemática literatura, buscou-se verificar se a inserção em
cadeias globais de valor favorece o upgrading ambiental no nível país e nível setor com base
nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas
relacionados ao meio ambiente. No terceiro, utilizou-se uma abordagem quantitativa por meio
da técnica de modelagem de equações estruturais e da análise multigrupo. Foram utilizados
dados primários resultado de pesquisa survey com respondentes da Índia, Brasil, EUA e
Alemanha. Buscou-se verificar se o upgrading econômico está relacionado positivamente com
o upgrading social e com o upgrading ambiental, e ainda se a associação entre o upgrading
econômico e o upgrading social e o ambiental é mais forte nos países desenvolvidos do que nos
países emergentes. O resultado obtido no primeiro artigo indica uma visão pessimista quanto a
integração, pois além de não promover o upgrading social em alguns casos a participação de
países emergentes nas cadeias globais de valor tornou ainda pior uma situação que já não era
ideal uma vez que as demandas forçaram as empresas a adotarem condutas não virtuosas. O
resultado consolidado do segundo artigo indica uma perspectiva desfavorável para o upgrading
ambiental. Os resultados do terceiro artigo revelaram existir uma associação positiva tanto entre
o upgrading econômico e o upgrading social quanto entre o upgrading econômico e o upgrading
ambiental. Os resultados indicaram ainda que apesar dos países emergentes estarem fazendo
mais upgrading isoladamente, tanto a associação entre upgrading econômico e upgrading social,
quanto upgrading econômico e upgrading ambiental ainda é mais forte nos países
desenvolvidos.

Palavras-chave: Cadeia Global de Valor; Upgrading Social; Upgrading Ambiental; Estratégia
e Inovação em Gestão Internacional

ABSTRACT
Participation in global value chains is considered critical for companies in emerging countries
to gain access to the international market and opportunities in developed countries. In a scenario
where production and service delivery processes are increasingly fragmented, the concepts of
governance and upgrading determine the hierarchy among chain participants and the move
towards higher value-added activities. Given the objective of analyzing the different types of
upgrading still little explored in the literature, the research question that guided this work was
the insertion in global value chains promotes social upgrading and environmental upgrading?
Given the general objective of verifying if there is social and environmental upgrading in global
value chains, this dissertation was structured in three independent but complementary articles
to achieve the general objective of the research. In the first article, a systematic review of the
Latin American literature was carried out, identifying the social dimensions that were compared
through the optimistic and pessimistic view of the world scenario in contrast to the Latin
American scenario. In the second article, through a systematic literature review, we sought to
verify whether insertion into global value chains favors environmental upgrading at the country
and sector level based on the United Nations environment-related Sustainable Development
Goals (SDG). In the third, a quantitative approach was used through the structural equation
modeling technique and multigroup analysis. Primary data resulting from survey research with
respondents from India, Brazil, USA and Germany were used. We sought to verify whether
economic upgrading is positively related to social upgrading and environmental upgrading, and
whether the association between economic upgrading and social and environmental upgrading
is stronger in developed countries than in emerging countries. The result obtained in the first
article indicates a pessimistic view of integration, as in addition to not promoting social
upgrading in some cases the participation of emerging countries in global value chains has made
even worse a situation that was no longer ideal since the demands forced companies to adopt
non-virtuous conduct. The consolidated result of the second article indicates an unfavorable
outlook for environmental upgrading. The results of the third article revealed a positive
association between economic upgrading and social upgrading as well as between economic
upgrading and environmental upgrading. The results also indicated that although emerging
countries are doing more upgrading in isolation, the association between economic upgrading
and social upgrading, as well as economic upgrading and environmental upgrading is still
stronger in developed countries.
Keywords: Global Value Chain; Social Upgrading; Environmental Upgrading; Strategy and
Innovation in International Business
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1.

INTRODUÇÃO
A literatura de cadeia global de valor (CGV) refere-se a “toda a gama de atividades

que firmas e trabalhadores realizam para trazer um produto específico desde sua concepção até
seu uso final e além” (Gereffi & Fernandez-Stark, 2011). Geralmente, inclui pesquisa e
desenvolvimento (P & D), design, produção, vendas e marketing, consumo e reciclagem. A
abordagem das cadeias globais de valor vê a economia global como uma rede complexa que
une fornecedores e compradores integrados e impulsionados por empresas multinacionais
desempenhando o papel de empresas líderes. As CGV tornaram-se parte integrante da economia
global, remodelando os padrões tradicionais de produção e comércio internacionais (Lee &
Gereffi, 2015) e sua ascensão mudou drasticamente a natureza e a estrutura do comércio
internacional nas últimas décadas (Meng, Peters, Wang, & Li, 2018).
A estrutura da cadeia global de valor foi criada para entender melhor como o valor
é criado, capturado, sustentado e aproveitado em todos os tipos de indústrias. A abordagem da
CGV fornece uma visão holística das indústrias globais a partir de dois pontos de vista: uma
visão de cima para baixo, por meio do conceito de governança, e uma visão de baixo para cima,
por meio do conceito de upgrading. Essas diretrizes nos permitem identificar quem controla a
cadeia e como as empresas não-líderes podem integrar-se dinamicamente (Fernández, 2015).
A governança das CGVs concentra-se principalmente nas empresas líderes e na
maneira como elas organizam suas cadeias de suprimento em escala global. Enquanto o
upgrading envolve as estratégias usadas por países, regiões, empresas e outros stakeholders
econômicos para manter ou melhorar suas posições na economia global (Gereffi, 2005; Gereffi
& Lee, 2016). O upgrading é avaliado em termos de qualidade e diversidade de produtos, a
eficiência para produzi-los, ou no controle de novas funções de maior valorização (Fernández,
2015). A identificação de mecanismos para facilitar o upgrading e, assim, aumentar a captura
de valor no final da produção das CGVs, é uma preocupação crítica para as partes interessadas
localizadas nos países em desenvolvimento (Bek, Binns, Blokker, McEwan, & Hughes, 2017).
Desde o primeiro ensaio na década de 90, os pesquisadores de CGV têm se
debruçado em temas relacionados a promoção do desenvolvimento econômico e de forma
secundária abordado o tema da sustentabilidade social e ambiental (Humphrey, 2014, p. 104).
A literatura inicial focou no upgrading econômico classificado em quatro tipos: upgrading de
produto, upgrading de processo, upgrading funcional e upgrading de cadeia (Humphrey &
Schmitz, 2002). Originalmente o upgrading não estava relacionado à melhorias das dimensões
ambientais ou sociais das práticas de produção (Bush, Oosterveer, Bailey, & Mol, 2015), a
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relevância do upgrading social - definido como o processo de melhoria dos direitos dos
trabalhadores como atores sociais, o que aumenta a qualidade de seu emprego (Barrientos,
Mayer, Pickles, & Posthuma, 2011) - e do upgrading ambiental - definido como o processo pelo
qual os agentes econômicos se movem em direção a um sistema de produção que evita ou reduz
os danos ambientais de seus produtos, processos ou sistemas gerenciais (De Marchi, Di Maria,
& Micelli, 2013, p. 04) - foi recentemente reconhecida (Lund-Thomsen & Lindgreen, 2014), e
ainda é pouco investigada (Bolwig, Ponte, Du Toit, Riisgaard, & Halberg, 2010; Milberg &
Winkler, 2011; De Marchi et al., 2013; Gereffi & Lee, 2014; Golini, De Marchi, Boffelli, &
Kalchschmidt, 2018). Tal omissão é surpreendente, dado o rápido crescimento da
"sustentabilidade" como um pilar central de muitos programas de responsabilidade social
corporativa (RSC) (Bek et al., 2017). A lacuna é ainda maior considerando que estas três formas
de upgrading podem contribuir para enfrentar os desafios da sustentabilidade (Alexander,
2018).
Dois imperativos desafiadores e relacionados que enfrentamos hoje são a melhoria
da pobreza global e a mitigação de impactos ambientais, como a mudança climática global, a
poluição, a erosão do solo e o esgotamento da água (Hall, Matos, & Martin, 2014). Nos últimos
anos, a literatura sobre CGV tem se concentrado cada vez mais nas condições que permitem
que o upgrading econômico seja associado ao upgrading social e ao upgrading ambiental
(Golini et al., 2018). Seguindo essa tendência, parte da literatura sobre CGV tem evidenciado
que o upgrading econômico levaria a ganhos sociais, ou seja, a melhoria das condições de
trabalho, proteção e direitos, e do bem-estar geral dos trabalhadores, bem como dos seus
dependentes e comunidades (Haworth, 2013; Timmer, Los, Stehrer, & de Vries, 2013). No
entanto, evidências recentes sugerem que o upgrading econômico muitas vezes não é
acompanhado do upgrading social e, na verdade, pode até mesmo piorar as condições sociais
(Miszczynski, 2016; Lee & Gereffi, 2015; Lee, Gereffi, & Barrientos, 2011; Barrientos et al.,
2011). Logo, existe uma controvérsia. Em especial o enfoque no continente americano é
importante pois 30% da população da América Latina e do Caribe vive em situação de pobreza
e estes números seguem aumentando (CEPAL, 2017).
Outro assunto de emergência global é o upgrading ambiental. O fato da produção
ser cada vez mais fragmentada geográfica e organizacionalmente coloca desafios específicos
aos atores da cadeia de valor que buscam reduzir sua pegada ambiental (Poulsen, Ponte, &
Lister, 2016). Embora este seja um assunto de âmbito global (Ritvala, Andersson, & Salmi,
2014) que se relaciona com o fenômeno das cadeias globais de valor (CGV), o upgrading
ambiental ainda não foi extensamente teorizado (Goger, 2013; De Marchi et al., 2013; Jeppesen
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& Hansen, 2004). Ademais, estudos indicam que a participação em CGV pode promover
melhorias ambientais como, por exemplo, contribuir para a geração de energia limpa (Wiebe,
2018) e para o transbordamento tecnológico (Song & Wang, 2017). Enquanto outros apontam
um cenário oposto, como os problemas de padronização (Kagawa et al., 2015), a transferência
de atividades intensivas em poluição para países emergentes (Xiong, 2018), e a falta de
definição de regras internacionais (Olper, 2017). Logo, existe uma controvérsia.

1.1.

PROBLEMA DE PESQUISA
Diante deste cenário, a falta de um posicionamento claro sobre a melhora ou piora

das condições sociais e ambientas das empresas inseridas em cadeias globais de valor nos levou
a seguinte questão de pesquisa: A integração em cadeias globais de valor promove o upgrading
social e o upgrading ambiental?

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo Geral
O objetivo geral desta pesquisa é analisar se a integração em cadeias globais de
valor leva as empresas a alcançarem o upgrading social e o upgrading ambiental. Neste sentido
foram desenvolvidos três artigos distintos e complementares que tem como cerne as cadeias
globais de valor e seu conceito de upgrading.

1.2.2. Objetivos Específicos
À vista do objetivo geral de pesquisa, três objetivos específicos são propostos:
a) identificar se a inserção em cadeias globais de valor promove o upgrading social
na América Latina.
b) identificar se a inserção em cadeias globais de valor promove o upgrading
ambiental considerando como norteadores os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) relacionados ao meio ambiente;
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c) Verificar se existe uma associação positiva entre o upgrading econômico e o
upgrading social, e o upgrading econômico e o upgrading ambiental.

1.3.

PERCURSO METODOLÓGICO DOS ARTIGOS
Com o objetivo de investigar a relação da integração em cadeias globais de valor e

os upgradings social e ambiental, esta dissertação foi organizada no formato de três artigos,
com metodologias específicas para cada um dos problemas formulados. Deste modo, os três
artigos se complementam e apresentam um link com o tema central da dissertação.
No primeiro artigo foi realizada uma revisão sistemática da literatura latino
americana utilizando indexados do continente, Redalyc e Scielo, que contou com 24 artigos
publicados em 18 journals, entre 2004 e 2017, afim de levantar as principais preocupações
sociais e a posição dos autores perante a integração de empresas da América Latina em cadeias
globais de valor e o upgrading social.
No segundo artigo foi realizada uma revisão sistemática de literatura. Utilizando as
bases de dados internacionais Scopus e Web of Science, a análise concentrou-se em 84 artigos
publicados em 46 journals distintos entre 2005 e 2018 que associavam as cadeias globais de
valor ao upgrading ambiental. Foram utilizados como norteadores da pesquisa seis dos 17
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) que fazem parte da Agenda 2030 da ONU.
No terceiro artigo foi utilizada uma metodologia quantitativa de caráter
exploratório. As hipóteses foram testadas estatisticamente por meio da técnica de modelagem
de equações estruturais e da análise multigrupo utilizando o software SmartPLS. A coleta dos
dados foi realizada por meio de survey aplicada on-line com respondentes localizados na Índia,
Brasil, EUA e Alemanha. Os dados primários foram coletados entre julho e setembro de 2019
e resultaram em uma amostra geral de 694 respostas.

1.4.

CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
Diante da apresentação de três artigos independentes, mas complementares, espera-

se trazer contribuições distintas para a literatura.
O Artigo I busca fomentar as discussões sobre upgrading social relacionando os
achados na América Latina (Leite, Silva, & Guimarães, 2017; Akaki, 2017; Gomez, 2012;
López Salazar, 2010) com estudos mundiais que apresentam a posição otimista (Timmer et al.,
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2013; Haworth, 2013), e a posição pessimista (Fessehaie & Morris, 2018; Clarke & Boersma
2017; Miszczynski, 2016; Barrientos, 2014; Bair, 2009; Barrientos, 2003; Barrientos &
Barrientos, 2002), ajudando assim, na melhor compreensão desta controvérsia, especialmente
no continente latino americano.
Como contribuição gerencial, o estudo indica para as empresas latino americanas
os pontos críticos da inserção em CGVs no que se refere aos recursos humanos e ao
desenvolvimento social. Para que estas, ao se integrarem as CGV, sejam capazes de desenvolver
ações que garantam aos trabalhadores o acesso aos direitos trabalhistas e a segurança social.
Como contribuição social, o estudo aponta o apoio do governo na adoção de padrões
internacionais capazes de efetivamente incluir os trabalhadores e os pequenos produtores, bem
como na criação de programas de subsídio que desonerem os custos de certificação e favoreçam
a implantação de regras de compliance.
O Artigo II, busca ampliar o conhecimento sobre upgrading ambiental fomentando
a discussão sobre a preservação ambiental em cadeias globais de valor (Poulsen et al., 2016,
2018; Khattak et al., 2018) ao apresentar as percepções favoráveis (Florini & Pauli, 2018, Liu
et al., 2018; Wiebe, 2018; Ras & Vermeulen, 2009; Lepawsky & Billah, 2011) e desfavoráveis
(Cai et al., 2018; Nygaard & Bolwig, 2018; Castillo et al., 2017; Olper, 2016; Zhao et al., 2017;
Kagawa et al., 2015; Goger, 2013; Klooster, 2005, 2006) dos pesquisadores no nível país e no
nível setor. Segundo, ao relacionar as CGV com a Agenda 2030 o artigo lança luz sobre como
os países e os setores estão trabalhando os temas ambientais rumo aos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU fornecendo uma oportunidade para promover
abordagens conceituais e práticas mais radicais que desafiam o entendimento reduzido da
sustentabilidade (Moore, 2015). Deste modo fornece subsídios para o debate acadêmico sobre
como as economias emergentes e os países de baixa renda podem utilizar as CGV para alcançar
um desenvolvimento sustentável promovendo assim maior compreensão da gestão ambiental
no nível do país e do setor.
Como contribuição gerencial, primeiro, o estudo revela para as empresas que
participam, ou que pretendem participar, de CGV as questões ambientais críticas provenientes
da fragmentação da produção e da inserção em cadeias globais de valor, como a preservação da
água, do solo e do ecossistema, e a emissão dos poluentes atmosféricos. Segundo, aponta
soluções que buscam promover o desenvolvimento sustentável, como por exemplo, o principio
de boa governança (Purnomo et al., 2018) e os programas estruturados de compliance (Lim &
Phillips, 2008).
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Como contribuição social, o estudo busca auxiliar a criação de políticas públicas
(legislação ambiental), apontando o apoio do governo na geração de fontes de energia limpa e
na adoção de certificações ambientais eficazes, bem como o fomento de programas voltados
para a reciclagem de resíduos, capazes de fazer com que as empresas empreguem em suas
atividades as melhores práticas de sustentabilidade e ao mesmo tempo assumam sua parcela de
responsabilidade frente a conservação dos recursos naturais, rumo aos objetivos de
desenvolvimento sustentável propostos pela ONU.
O Artigo III fornece contribuições empíricas a literatura. Primeiro, ao examinar as
relações entre o upgrading econômico (Humphrey & Schmitz, 2002), upgrading social
(Barrientos et al., 2011b) e upgrading ambiental (De Marchi et al., 2013; Jeppesen & Hansen,
2004) no Brasil, Índia, USA e Alemanha. Segundo, ao utilizar uma abordagem quantitativa
baseada em dados primários, uma vez que a extensa literatura sobre CGV que investiga formas
de governança e tipos de upgrading é majoritariamente qualitativa (Golini et al., 2018).
Terceiro, contribui com a literatura que discute que o upgrading econômico pode, mas não
necessariamente leva ao upgrading social (Barrientos et al., 2011b, 2016; Lee et al., 2011;
Bernhardt & Milberg, 2011; Milberg & Winkler, 2011; Knorringa & Pegler, 2006). Ao mesmo
tempo, o artigo contribui com a literatura de upgrading ambiental em CGV (Poulsen et al.,
2018, 2016; Khattak & Pinto, 2018; Khattak et al., 2015; Goger 2013; De Marchi et al., 2013;
Jeppesen & Hansen, 2004). Quarto, ao utilizar o método de análise multigrupo para verificar as
associações entre os upgradings em países desenvolvidos e emergentes, o artigo contribui com
a discussão sobre a perspectiva desenvolvido-emergente (Fernandez-Stark, 2016; Cattaneo et
al., 2010; Kaplinsky & Farooki, 2010; Kaplinsky et al., 2010).
Como contribuição gerencial, fornece subsídios para os gerentes de empresas que
participam, ou pretendem participar de CGV, de que a relação entre o upgrading econômico, o
social e o ambiental é positiva. Indicando, por meio de uma perspectiva favorável, que a
inserção em CGV pode ser um importante motor de desenvolvimento social e ambiental.
Como contribuição social, primeiro, o estudo impulsiona os governos a estimular
as empresas a participarem de CGV uma vez que a inserção resultará em melhores salários e
condições de trabalho, ao mesmo tempo que promove a conservação das reservas naturais do
país. Segundo, busca fomentar a criação de políticas públicas por meio de ações que auxiliem
as empresas a integrarem as CGV, ou ainda aumentar a competitividades daquelas que já fazem
parte de CGV, como por exemplo, auxiliar no cumprimento de padrões internacionais para
obtenção das certificações, facilitar o financiamento para compra de novos equipamentos,
facilitar o acesso de produtores/exportadores (inclusive de pequenas e médias empresas) a
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acordos comerciais internacionais, promover planos de capacitação e treinamentos aproveitado
oportunidades de parceria com universidades e incentivar empresas locais a participarem de
rodadas de negócios, feiras e missões internacionais.
As Referências citadas neste tópico encontram-se nos respectivos artigos.

1.5.

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação é formada, além desta introdução, por mais quatro capítulos. No

capítulo 2 é apresentado o Artigo I – CADEIAS GLOBAIS DE VALOR E UPGRADING
SOCIAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA LATINO AMERICANA. No
capítulo 3 é apresentado o Artigo II – UPGRADING AMBIENTAL E OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.
Em seguida, no capítulo 4, é apresentado o Artigo III – UPGRADING ECONÔMICO, SOCIAL
E AMBIENTAL EM CADEIAS GLOBAIS DE VALOR.
Cada artigo possui um capítulo de Introdução, Referencial Teórico, Metodologia,
Análise dos Resultados, Discussão e Considerações Finais, permitindo que sejam submetidos e
aprovados em periódicos separadamente. As Referências para a elaboração de cada artigo estão
mencionadas nos respectivos capítulos, bem como os Apêndices. Ao final desta dissertação é
apresentada a Conclusão Geral, as Limitações e Agenda de Pesquisa, e as Referências utilizadas
na Introdução e na Conclusão Geral.
O primeiro artigo, apresentado no EnAnpad 2018 (Encontro da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração) foi submetido ao Critical
Perspectives on International Business, classificado Qualis CAPES A2, em 21/02/2019. A
decisão sobre o manuscrito - “Major Revision” - data de 04/08/2019, e foi concedido prazo
para envio da revisão até 31/01/2020.
O segundo artigo, apresentado no EnAnpad 2019 (Encontro da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração) foi submetido ao Journal of Cleaner
Production, classificado Qualis CAPES A1, em 29/09/2019. Os comentários para revisão do
manuscrito foram enviados em 01/11/2019. Foi concedido prazo para envio da revisão até
31/12/2019.
O terceiro artigo, deverá ser submetido a um journal classificado Qualis CAPES
B1 ou superior.
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2.
ARTIGO I – CADEIAS GLOBAIS DE VALOR E UPGRADING SOCIAL:
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA LATINO AMERICANA

Resumo
A América Latina e Caribe concentram 635 milhões de habitante, 8,35% da população do
planeta e detém algum dos piores índices de condições sociais. Isso faz supor que deveria haver
uma produção vibrante e abundante dos pesquisadores da região que trabalham com a questão
e o referencial das cadeias globais de valor sobre upgrading social. A revisão da literatura que
esse artigo resume, buscou identificar e sintetizar essa literatura. Ela partiu de dois indexadores
regionais, pois é sabido que a produção da área, por ser expressa em espanhol e português, entre
outras razões, tem dificuldade de ser incluída nas bases de dados internacionais. A pesquisa
identificou 24 artigos que abordavam o tema e constatou que os artigos têm percepção
majoritariamente pessimista sobre as implicações da integração nas condições sociais dos
trabalhadores e populações afetadas por essa integração. Além da implicação direta desse
achado para a formulação de políticas públicas com relação a integração que o resultado
recomenda, que é de cautela, o artigo também contribui para a discussão identificando as
principais razões às quais os autores atribuem a ausência de impacto positivo da integração
sobre o upgrading social e as recomendações que fazem para que ele aconteça.
Palavras-Chave: Estratégia Internacional; Upgrading Social; Cadeia Global de Valor;
América Latina; Revisão de Literatura
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2.1.

INTRODUÇÃO
O termo cadeia global de valor (CGV) se refere a toda gama de atividades que

firmas e trabalhadores realizam para trazer um produto específico desde sua concepção até seu
uso final e além (Gereffi & Fernandez-Stark, 2011). Em outras palavras, trata do fatiamento do
conjunto das atividades envolvidas no processo de produção de um bem ou serviço entre vários
países. Fenômeno este que cresceu nas últimas décadas, tornando parte integrante da economia
global e remodelando os padrões tradicionais de produção e comércio internacional (Lee &
Gereffi, 2015, p. 321). Consequentemente a literatura sobre CGV, também, cresceu. A literatura
de CGV (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016) aponta dois conceitos chave, a governança, que se
refere a hierarquia da cadeia, e o upgrading, que se refere a “um processo de melhorar a
capacidade de uma firma ou economia ao se deslocar para um nicho econômico mais lucrativo
e tecnologicamente sofisticado, intensivo em capital e habilidade” (Gereffi, 1999, pp. 51-52).
O presente artigo foca no segundo conceito, ou seja, na questão do upgrading em CGV.
A respeito do upgrading em CGV muito tem se pesquisado sobre o upgrading
econômico, classificado por Humphrey e Schmitz (2002) como upgrading de processo, de
produto, funcional e entre cadeias. Todavia, pouco tem se discutido sobre o upgrading social
das empresas de países emergentes inseridas em CGVs. Alguns autores tendem a ter uma visão
de que a integração das empresas nas CGVs proporciona oportunidades que permitem a
realização de melhorias (upgrading) (Gereffi, 1999; Kawakami, 2011), enquanto outros tendem
a ser mais cautelosos quanto a essas possibilidades de melhorias, quando não abertamente
pessimistas com relação a elas (Knorringa & Pegler, 2006). Especificamente relacionado ao
desenvolvimento da força de trabalho, questões de gênero e regulação do trabalho, alguns
estudos têm encontrado impactos positivos da integração das empresas nas CGVs (Lee, Gereffi,
& Barrientos ,2011), enquanto outros vão no sentido contrário (Milberg & Winkler, 2011).
Fica nítido que existe uma controvérsia, ou seja, não está claro se a inserção em
cadeias globais de valor é positiva ou negativa do ponto de vista social. Em especial com
enfoque na América Latina, os poucos estudos existentes de upgrading social (Leite, Silva, &
Guimarães, 2017; Gomez, 2012) são inconclusivos. Logo a questão central do artigo é se a
integração na cadeia global de valor causa o upgrading social na América Latina? O objetivo é
analisar o upgrading social especificamente na América Latina. Para isso será feito uma revisão
sistemática de literatura com artigos exclusivamente de América Latina. O enfoque na América
Latina é importante por algumas razões. A América Latina e o Caribe concentram 635 milhões
de habitantes (CEPAL, 2017), o equivalente a 8,35% da população mundial, sendo que 30%
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vive em situação de pobreza. Os níveis de pobreza e de extrema pobreza voltaram a aumentar
na América Latina entre 2015 e 2016, após mais de uma década de redução na maioria dos
países (CEPAL, 2017). Soma-se a esses fatos a tradicional discussão sobre a relação entre
países centrais e periféricos (Wasserman, 2017).
Por se tratar de um contexto especifico, o entendimento do upgrading social na
América Latina pode trazer importantes contribuições aos estudos de CGV. Estudos realizados
na Europa parecem ser mais positivos quanto ao upgrading social (Timmer, Los, Stehrer, & de
Vries, 2013), enquanto estudos realizados na África (Barrientos, 2014) e na Ásia (Clarke &
Boersma, 2017) parecem ser mais negativos. Entretanto, na América Latina não temos estudos
do gênero. Desse modo o estudo contribui para esclarecer se o upgrading social é positivo ou
negativo na América Latina. Esperamos com os resultados apontar caminhos para os estudos
de upgrading social na América Latina. Como contribuição gerencial, a pesquisa mostra para
as empresas se a inserção em CGVs promove ou não o upgrading social. Deste modo elas
podem decidir se é valido ou não entrar na CGV. Como contribuição social o artigo, ao entender
a configuração das industrias globais, orienta a formulação de novos programas e políticas
capazes de promover o desenvolvimento social.
Este artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente apresenta-se o
referencial teórico, em seguida explica-se a metodologia e na última seção discute-se os
resultados. Por fim as conclusões destacando as principais descobertas, as contribuições e a
agenda de pesquisa.

2.2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.2.1. Upgrading Social
Upgrading social pode ser definido como melhores salários, condições, direitos,
igualdade de gênero e segurança econômica (Milberg & Winkler, 2011, p. 341). No panorama
mundial embora uma parcela dos artigos se mostra positivo quanto ao upgrading social (Mohan,
2010; Haworth, 2013), outra parcela de pesquisadores afirma que além de não existir upgrading
social, as condições dos trabalhadores podem até se tornar piores ao se inserirem em cadeias
globais de valor (Barrientos, 2014; Clarke & Boersma 2017). A globalização gerou mudanças
significativas na natureza do trabalho e no acesso dos trabalhadores a proteção social, porém
em grande parte da economia global o trabalho está se tornando informalizado, tanto em setores
voltados a exportação, quanto na produção doméstica (Barrientos & Barrientos, 2002). O
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processo de melhorias nos direitos dos trabalhadores como atores sociais, aumentando a
qualidade de seu emprego em cadeias globais de valor ainda não foram suficientemente
exploradas (Rossi, 2011). A questão social permanece um dilema especialmente para as
empresas fornecedoras localizadas nos países em desenvolvimento que têm de responder às
pressões dos compradores internacionais para reduzir custos, aumentar a qualidade e a
produtividade (Rossi, 2011). Como resultado, os fornecedores transferem esta pressão para os
trabalhadores que a assumem em forma de emprego precário (Bair, 2009). Considerando este
cenário, a Figura 1 sumariza os temas encontrados na literatura mundial em otimistas e
pessimistas.
Dimensões da Visão Otimista

Dimensões da Visão Pessimista

1.Capacitação e treinamento
2. Padronização internacional

1.Trabalhadores informais
2.Desigualdade de gênero
3.Violação dos direitos dos trabalhadores

Figura 1 - Dimensões da visão otimista e pessimista da literatura mundial
Fonte: Elaborado pelo autor

2.2.2. Visão Otimista do Upgrading Social
Inicialmente são apresentadas as duas dimensões da visão otimista: capacitação e
treinamento e padronização internacional.
Capacitação e treinamento
Para os autores que expressam posição otimista a capacitação profissional
demandada pela inserção na CGV causa upgrading social. Entre eles está Timmer et al. (2013)
que conclui que o número de trabalhadores especializados trabalhando em CGV aumentou na
Europa entre 1995 e 2008, sendo que as perdas de empregos na indústria foram mais do que
compensadas por novos empregos no setor de serviço. Na mesma linha aparece o estudo de
Haworth (2013) em economias asiáticas. O autor conclui que a inserção em cadeias força o
desenvolvimento de recursos humanos para além da escolaridade obrigatória atingindo a esfera
da aprendizagem pós-graduada, como por exemplo novas qualificações e treinamentos que
atendam às necessidades e as demandas criadas pela empresa contratante.
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Padronização internacional
A inserção na CGV causa upgrading social, também, pelo fato que para se proteger
de ameaças e danos a sua reputação, as empresas lideres das cadeias criam códigos de conduta
ética que especificam os padrões de trabalho (Bair, 2009). Na pesquisa de Rossi (2011), em
indústrias de vestuário do Marrocos, os trabalhadores geralmente reconheciam melhorias
significativas como resultado da certificação e de seu programa de suporte. Eles notavam o
upgrading social em termos de padronização mensurável e tangível como o acesso à cantina,
possibilidade de armazenar e reaquecer alimentos caseiros, banheiros limpos e separados entre
mulheres e homens, além de um ambiente mais limpo e seguro e sistema de ventilação
aprimorada que reduziu o calor e a poeira na fábrica (Rossi, 2011). Já na visão dos gestores, a
certificação era uma oportunidade para atrair mais clientes como as grandes varejistas e as
empresas de marcas que estão especialmente preocupadas com a conformidade social de sua
base de fornecimento (Rossi, 2011). Na mesma linha, estudo realizado em cadeias globais de
valor de chá no Quênia e no Nepal, mostra que os padrões de sustentabilidade adotados
(Fairtrade) facilitaram o acesso aos mercados Premium, melhorando a produtividade do
trabalho, reduzindo a pobreza, incrementando a nutrição e proporcionando trabalho decente
(Mohan, 2010).

2.2.3. Visão Pessimista do Upgrading Social
Uma vez apreciado as dimensões otimistas, a seguir são discutidas as três
dimensões com visão pessimista: trabalhadores informais, desigualdade de gênero e violação
dos direitos dos trabalhadores.
Trabalhadores informais
O status dos trabalhadores tem implicações importantes para sua capacidade de se
beneficiar ou participar upgradings econômicos e sociais (Barrientos, Gereffi, & Rossi, 2010),
mas os sistemas de proteção social concebidos para emprego formal são muitas vezes
inacessíveis aos trabalhadores informais e, particularmente, as mulheres (Barrientos &
Barrientos, 2002). Nas CGVs é comum forças de trabalho compostas por mulheres e migrantes
(doméstico e internacional), que ocupam as posições mais atingidas pelos contratos informais
e são afetados por baixos salários, horas excessivas, condições de trabalho insalubres e poucos
benefícios (Rossi, 2011). O sucesso das empresas líderes na criação de cadeias de fornecimento
flexíveis de baixo custo parece depender da disponibilidade de um grupo de trabalhadores que
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são social e economicamente obrigados a aceitar o trabalho nesses termos (Bair, 2009). Desse
modo, o desafio é aproveitar a contribuição de todas as partes interessadas e desenvolver a
proteção social de forma a apoiar o crescente número de trabalhadores informais ligados a
economia global. Neste aspecto a abordagem de cadeia global de valor possibilita, no contexto
global, explorar estas ligações, uma vez que, nos permite traçar relações entre as empresas
líderes e fornecedoras ao longo da cadeia de valor (Barrientos & Barrientos, 2002).
Desigualdade de gênero
O gênero é um aspecto importante das cadeias globais de valor e, embora, seja um
elemento essencial para que seu funcionamento seja totalmente compreendido, é
frequentemente negligenciado em sua análise (Barrientos, 2001). As instituições do mercado
de trabalho refletem uma divisão que deriva da sociedade onde o homem é relacionado a
trabalhos formais com altos salários (produtivo) e as mulheres ocupam um lugar entre o trabalho
informal e o flexível (reprodutivo) que restringe seu acesso ao emprego formal remunerado,
aumentando sua concentração dentro do trabalho informal (Barrientos, 2003). As mulheres
sofrem uma lacuna salarial quando realizam os mesmos trabalhos que os homens. No geral, nas
CGVs o emprego feminino está concentrado em empregos de baixa remuneração, enquanto os
homens dominam posições técnicas e de baixa gerência (Fessehaie & Morris, 2018). Além da
insegurança, elas enfrentam, também, os riscos intensificados de gênero, como falta de direitos
básicos, licença-maternidade e assistência a crianças, e não têm segurança social adequada ou
proteção de emprego para lidar com esses riscos (Fessehaie & Morris, 2018).
O aumento do emprego de mulheres jovens na produção para exportação tem sido
um dos aspectos mais marcantes da integração dos países pobres em economias globalizadas,
especialmente na indústria de vestuário que foi uma das primeiras a realocar suas linhas de
produção para outros países (Hale & Wills, 2007). As fábricas em países emergentes que
produzem produtos para empresas de marcas globais empregam um grande número de mulheres
trabalhadoras. Apesar do papel de cuidadora das mulheres ser associada a produtos de qualidade
e interferir na decisão de compra do consumidor, no nível de produção as habilidades das
mulheres são pouco reconhecidas e mal remuneradas (Barrientos, 2014). Por exemplo, Bair
(2009) relata que, a inserção na CGV, além de não reduzir a desigualdade de gênero, ainda
piorou os salários das mulheres que trabalham na indústria de cacao-chocolate de Ghana e da
Índia. E embora, as empresas compradoras estejam cada vez mais conscientes da situação, elas
optam por ignorá-la, à medida que se beneficiam, capturando valor no consumidor final da
cadeia (Barrientos, 2014).
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Violação dos direitos dos trabalhadores
A International Labour Organization (ILO) define trabalho decente como
“oportunidades para mulheres e homens obterem trabalho decente e produtivo em condições de
liberdade, equidade, segurança e dignidade humana” (ILO, 1999, p. 3). São condições que
preservam e promovem a integridade física e psicológica dos trabalhadores (Anker,
Chernyshev, Egger, Mehran, & Ritter, 2003). Nesse sentido, o upgrading social,
particularmente em termos de violação dos diretiros dos trabalhadores, avalia a saúde
ocupacional e segurança dos trabalhadores, horas extras, baixos salários, falta de acordos
coletivos, direitos sociais limitados (como licença médica e doença anual), cobertura de seguro
social limitada, baixas taxas de sindicalização e as capacidades limitadas das inspeções do
trabalho desafios subjacentes (Staritz, Plank, & Morris, 2016).
Diante desse leque de questões, os benefícios dos códigos de prática laboral nas
CGVs permanecem controversos e sujeitos a muito debate (Barrientos & Smith, 2007).
Escândalos sobre direitos trabalhistas tornaram-se comuns na indústria do vestuário a ponto de
representarem a norma e não a exceção (Bartley, 2007). Essas violações dos direitos dos
trabalhadores foram facilitadas pela produção fragmentada e dispersa geograficamente nos
países emergentes com regulação pública limitada (Egels-Zandén, 2015). Clarke e Boersma
(2017) descrevem várias reclamações e outros aspectos envolvendo salários e condições de
trabalho na Foxconn, a maior fornecedora chinesa da Apple. Stringer, Simmons, Coulston e
Whittaker (2014) mostraram o abuso de poder contra migrantes no setor de pesca que está
associado a cadeias globais que se concentram em preços baixos. Os autores descrevem as
condições desumanas a bordo, a violação de direitos, abuso físico e mental e salários não pagos
em uma traineira de pesca sul-coreana que afundou na costa da Nova Zelândia. Miszczynski
(2016) descreve o impacto da mobiliade geográfica, desde a esperança gerada pela instalação
de uma fábrica deslocada da Alemanha para a Romenia até seu fechamento quatro anos depois,
que fez a comunidade voltar à agricultura de semi-subsistência, sem aufeirir os beneficios
sociais. Nadvi (2008) pesquisou um cluster de esportes em Sialkot no Paquistão, onde relatos
da mídia internacional denunciaram o uso de trabalho infantil o que levou seus compradores
internacionais, preocupados com a reputação de suas marcas, a exigir que a Sialkot seguisse as
normas da organização internacionais do trabalho (ILO).
Dado o que foi colocado aqui entre as visões otimistas e pessimistas, a questão é se
o mesmo comportamento se repete na America Latina? Ou existe algo de diferente?
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2.3.

METODOLOGIA
A revisão foi realizada com base nos procedimentos propostos em Gaur & Kumar

(2018), que sugere quatro etapas da análise de conteúdo: coleta de dados, codificação, análise
e interpretação do conteúdo codificado. O objetivo da técnica de análise de conteúdo é
interpretar e reinterpretar as entrevistas para alcançar uma compreensão dos significados das
frases categorizadas de uma maneira que transcenda a de uma leitura comum (Krippendorf,
2004).

2.3.1. Coleta de Dados
Nessa fase, segundo Gaur & Kumar (2018) a preocupação dos autores deve ser a
de identificar amostras relevantes, orientadas aos objetivos e não, necessariamente, abranger
toda a população. Em função disso e do fato dos artigos nas bases estarem nos idiomas espanhol,
inglês e português buscamos no SciElo e no Redalyc os artigos que tinham "cadeia de valor
global", “global value chain”, “cadenas globales de valor” e “upgrad* social” no título ou como
tópico.
Restringimos a busca a categoria ciências sociais e não definidos limite temporal.
De acordo com nosso objetivo desconsideramos editoriais, resenhas e livros. O primeiro artigo
da amostra selecionada data de 2004. A busca foi realizada em dezembro de 2017. 248 artigos
foram identificados. Todos foram examinados pelos dois autores para determinar se eles se
referiam ou pelo menos consideravam o aspecto de upgrade social definido por Milberg &
Winkler (2011, p. 341) como melhores salários, condições, direitos, igualdade de gênero e
segurança econômica. Desse total, por meio da análise e discussão dos abstracts pelos dois
autores, reduzimos a amostra para 29, que aparentavam abordar questões sociais. A análise
posterior dos artigos revelou que 5 deles não tratavam de questões relativas à questão de
pesquisa e foram descartados reduzindo a amostra final a 24. Quanto ao idioma das publicações,
na amostra inicial de 248, 135 artigos estão em espanhol, 1 em inglês/espanhol, 57 artigos em
inglês e 55 em português. Na amostra final de 24 temos 21 artigos em espanhol, 1 em
inglês/espanhol e 2 em português.
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2.3.2. Codificação
O processo de codificação é um componente central da análise de conteúdo (Duriau,
Reger, & Pfarrer, 2007). Os pesquisadores utilizaram códigos que vieram da literatura e códigos
que emergiram dos dados coletados via análise de conteúdo manual associada a análise de
conteúdo via software Atlas.ti versão 8.
Com base na questão da pesquisa, julgamos central identificar a posição expressa
pelos autores nos artigos com relação ao impacto da integração pelas empresas, clustersi e países
nas cadeias globais sobre o upgrading social. Definimos cinco posições possíveis, indo de
pessimista a otimista, passando por moderadamente pessimista, neutra, moderadamente
otimista e otimista. Consideramos que a posição era pessimista quando o artigo trouxe achados
ou posições de que a integração se relaciona com piora das condições sociais sem restringir ou
qualificar essa relação as condições especificas ou particulares. Moderadamente pessimista
quando os achados ou posições são negativos, mas amenizados por observações sobre
dificuldades de generalização, contra-argumentos ou matização. Neutros, quando o artigo
investiga ou demonstra preocupação com a relação, mas sem chegar a resultados que sugiram
que o impacto é positivo ou negativo. Moderadamente otimista quando a relação encontrada ou
defendida é positiva, porém qualificada ou restringida e otimista quando a relação encontrada
é positiva, sem qualificações.
Além da categoria posição, subdividida em cinco sub-categorias, os artigos também
foram classificados de acordo com as categorias que aparecem na Tabela 1. Usamos o software
Atlas.ti versão 8 para codificar as categorias, auxiliar na análise dos artigos em formato PDF, e
na identificação da frequência de palavras. Todas as codificações e classificações foram
realizadas pelos dois autores em separado e discutidas entre eles até que houvesse acordo.

2.4.

RESULTADOS

2.4.1. Distribuição temporal, por revista e país
O resultado mostra que dos 248 artigos que usavam o conceito de CGV apenas 24
deles, menos de 10%, versavam sobre o upgrading social. A maior parte dos artigos, 13 ou
54,17% deles, foram publicados nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017). Em linha com o
que está acontecendo internacionalmente, os números mostram que se intensificou
recentemente o interesse e preocupação com o tema de upgrading social na CGV entre os
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pesquisadores da América Latina. A distribuição entre as revistas é bastante uniforme, com
apenas 5 das 24 tendo publicado mais do um artigo sobre o tema, sendo que a maior parte das
publicações foram feitas pela revista Problemas del Desarrollo com 3 artigos, seguida pelas
revistas Fronteira Norte, Estudios Fronterizos, Economia: Teoria y Practica e Cuadernos del
Cendes cada uma com 2 artigos, e com apenas 1 publicação estão Espacio Abierto, Analisis
Economico, Gestão & Regionalidade, Agricultura Sociedad y Desarollo, Contaduria y
Adinistracion, Spiral – Estudios sobre Estado y Sociedad, TeloS, Revista Pilquen, Universidad
de Medellín, Nueva Época, Caderno CRH, Region y Sociedad, Revista Pueblos y Fronteras
Digital. Os 24 artigos que tratam de questões sociais foram publicados por dezoito periódicos
diferentes, todos relacionados a instituições de ensino, sendo 16 publicações do México, 4 da
Venezuela, 2 do Brasil, 1 da Argentina e 1 da Colômbia.

2.4.2. Temas tratados nos artigos
Outra análise feita foi a dos temas tratados nos artigos. Nessa análise nos interessava
ver qual a porcentagem dos artigos tratavam de que construtos abrangidos pela definição
(Milberg & Winkler, 2011) e qual a que tratavam de outros. Para alguns desses temas, que
foram tratados como categorias, na análise de conteúdo, subdividimos os temas em subcategorias. Na Tabela 1, a coluna explicação está a justificativa do que são as categorias e as
sub-categorias. A coluna posições mostra a quantidade de artigos pessimistas, moderadamente
pessimistas, neutros, moderadamente otimistas e otimistas dentro da categoria e/ou subcategoria.
Tabela 1 - Resumo dos artigos codificados
Dimensões

Categoria

Subcategoria
Treinamento
s

No. de
artigos
11
(45,8%)

Explicação

Posição

Capacitação e
treinamento

Capacitação
profissionalb

Investimentos
em programas
de qualificação

Padronização
internacionalb

Certificação

6
(25%)

Selo que garante
determinados
padrões de
qualidade

3 pessimistas
4 moderadamente
otimistas
4 otimistas
3 pessimistas
2 moderadamente
otimistas
1 otimista

Padronização
internacional

Trabalhadores
informais

Segurançaa

Estabilidade
laboral

8
(66,7%)

Garantia do
emprego

4 pessimistas
1 moderadamente
pessimista
3 moderadamente
otimistas
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Dimensões

Categoria

Subcategoria
Contrato

No. de
artigos
6
(33,3%)

Explicação

Posição

Contrato de
trabalho formal

Movimento
populacional em
busca de
melhores
condições de
vida e de
trabalho
Oportunidades e
direitos iguais
para homens e
mulheres
Garantia do
bem-estar, da
segurança, e das
condições em
que o trabalho é
efetuado
Remuneração
que um
trabalhador
recebe pelo
serviço que
executa
Garantia de
recebimento de
horas extras,
indenizações,
licença saúde e
maternidade
Contratação de
mão de obra de
empresa terceira

2 pessimistas
1 moderadamente
pessimista
1 neutro
2 moderadamente
otimistas
2 pessimistas
1 moderadamente
pessimista

Trabalhadores
informais

Deslocamento
populacionalb

Migração/
imigração

3
(12,5%)

Desigualdade
de gênero

Igualdade de
gêneroa

Mulheres

7
(29,2%)

Violação dos
direitos dos
trabalhadores

Condições de
trabalhoa

Segurança
física e
psicológica

9
(37,5%)

Violação dos
direitos dos
trabalhadores

Saláriosa

12
(50%)

Violação dos
direitos dos
trabalhadores

Direitos dos
trabalhadoresa

7
(29,2%)

Terceirizaçãob

Subcontrataç
ão/Outsourci
ng/Offshorin
g

9
(37,5%)

Fenômeno de
mercadob

Maquilla

7
(29,2%)

Incentivos
fiscais para
produção e com
destino a
exportação

Cluster

6 (25%)

Concentração de
empresas de
mesmo
segmento

4 pessimistas
1 neutro
2 moderadamente
otimistas
5 pessimistas
2 moderadamente
pessimistas
1 neutro
1 otimista
5 pessimistas
1 moderadamente
pessimista
2 neutros
4 moderadamente
otimistas
4 pessimistas
2 moderadamente
otimistas
1 otimista
5 pessimistas
1 moderadamente
pessimista
2 neutros
1 moderadamente
otimista
2 pessimistas
2 moderadamente
pessimistas
1 neutro
2 moderadamente
otimistas
1 pessimista
2 moderadamente
pessimistas
2 neutros
1 moderadamente
otimista
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Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: a Códigos que emergiram da literatura de acordo com Milberg & Winkler (2011)
b Códigos que emergiram dos dados de acordo com pesquisa dos autores

2.4.3. O Impacto da Integração em CGV sobre o Upgrading Social
A análise de conteúdo dos artigos com relação a posição expressa pelos autores
sobre o impacto da integração nas CGV sobre o upggrading social, de acordo com os critérios
de codificação, levou os autores a classificar oito como pessimistas, três como moderadamente
pessimistas, seis como neutros, seis como moderadamente otimistas e um como otimista. A
apresentação dessa codificação e classificação é apresentada no Apêndice. Todas as citações
em espanhol e português foram traduzidas pelos autores e por uma questão de espaço não foi
colocada a original.
As conclusões dos artigos foram classificadas como otimistas sendo aquelas que
expressavam posição favorável a inserção nas cadeias globais de valor do ponto de vista social,
já os artigos classificados como tendo uma posição pessimista com relação ao impacto da
integração nas CGVs expressam posições de que a integração nas CGVs ou não promoveu o
upgrading social ou, pelo contrário, provocou piora dele. Os resultados divergem em partes dos
achados na literatura mundial sobre integração nas CGVs. Ao analisar a América Latina
observa-se apenas uma dimensão da visão otimista ratificada, a saber, capacitação e
treinamento. Por outro lado, as três dimensões da visão pessimista se mantêm, porém acresce
outras três dimensões. Padronização internacional figura numa visão pessimista, embora figure
como uma visão de dimensão otimista para a literatura no resto mundo. Fora isso emergiram
duas novas dimensões pessimistas: terceirização (deslocamento produtivo) e fenômeno de
mercado, principalmente relacionado as maquilas. A Figura 2 resume as dimensões para a
América latina.
Dimensões otimistas
1. Capacitação e treinamento

Dimensões pessimistas
1. Padronização internacional
2. Trabalhadores informais
3. Desigualdade de gênero
4. Violação dos direitos dos trabalhadores
5. Terceirização
6. Fenômenos de mercado

Figura 2 - Dimensões da visão otimista e pessimista da América Latina
Fonte: autores com base nos dados da pesquisa
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2.4.3.1 Capacitação e Treinamento
A dimensão otimista na America Latina é capacitação e treinamento. Este resultado
reflete a visão otimista de capacitação profissional de Timmer et al. (2013) e Haworth (2013).
Na América Latina o upgrading social está relacionado ao desenvolvimento do capital humano
e das competências profissionais dos trabalhadores por meio de capacitação contínua e
treinamentos (Chavarria, 2017; Pompeyo & Salazar, 2015; Felipa, 2015; Andrade, 2015; TrejoTéllez et al., 2011; López Salazar, 2010; López Salazar & Carrillo, 2010) o que pode gerar
aumento salarial (López Salazar, 2010) e maior segurança no emprego (López Salazar, 2010;
López Salazar & Carrillo, 2010).

2.4.3.2 Padronização Internacional
Quanto a questão da certificação a visão de autores da América Latina diverge da
visão mundial. Apesar da criação de um selo de qualidade da Associação Brasileira de Varejo
Têxtil com a finalidade de coibir a ilegalidade e garantir a responsabilidade social das empresas
que atuam no Brasil proibindo o trabalho informal, infantil e análogo ao escravo, pouco se
preocupa com o que acontece com as oficinas que não se encaixam nos padrões e com os
trabalhadores em domicílio e os imigrantes que estão perdendo suas possibilidades de emprego
e o acesso ao trabalho (Leite et al. 2017). No setor do café as certificações, como por exemplo
café orgânico, beneficiam a vários elos da cadeia, incluindo os países consumidores, mas não
favorecem os pequenos produtores, pois além de não diminuir sua vulnerabilidade nem permitir
preços mais altos e justos para o produto, ainda representam novas formas de controle e
exclusão social que podem levar a migração ou até mesmo ao abandono da atividade (Sotelo
Polanco & Cruz-Morales, 2017; Akaki, 2007).

2.4.3.3 Trabalhadores informais
Na América Latina é constatado mulheres que trabalham em domicílio em forma
de subcontratação e imigrantes atraídos por promessas de bons salários, muitas vezes em
condição irregular no país e sem acesso a documentação legal (Leite et al., 2017). A
flexibilidade laboral e o surgimento de formas de trabalho que substituem o “emprego
tradicional” levam a instabilidade, a incerteza e a insegurança social (Leite et al., 2017; del
Bono & Leite, 2016; Salas, 2016). É o caso das empresas de telemarketing que possuem certo
dinamismo tecnológico e que demandam serviços intensivos no trabalho (del Bono & Leite,
2016) e da indústria eletrônica (López Salazar, 2010). Ademais, a reconfiguração territorial
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causada pela reorganização da produção na América Latina levou a uma urbanização sem
precedentes que resultou na hiperurbanização dos empobrecidos e na migração campo-cidade.
(Gomez, 2012).

2.4.3.4 Desigualdade de gênero
As mulheres, particularmente aquelas que vivem nos países capitalistas menos
desenvolvidos, continuam a ser as principais afetadas pela redistribuição geográfica das
atividades econômicas (Salas, 2016). A reestruturação produtiva pode ainda vir a reforçar as
situações históricas de subordinação da mulher no mercado de trabalho (Leite et al., 2017).
Mulheres jovens pouco qualificadas, em sua maioria pobres chegam a representar 90% da mãode-obra no setor de vestuário em alguns países da América Latina (Juarez & Suarez, 2016). As
mulheres representam uma grande força de trabalho disponível e necessitada que é utilizada
principalmente na indústria têxtil e no setor de call centers que prestam serviços terceirizados.
O setor de telemarketing é caracterizado principalmente por mulheres solteiras ou com filhos
que vem neste tipo de trabalho uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho formal (del
Bono & Leite, 2016).

2.4.3.5 Violação dos direitos dos trabalhadores
Os artigos relatam que na América Latina a segmentação do trabalho causou o
desmantelamento da segurança social (Gomez, 2012) e dos sistemas de bem-estar (Merchand,
2015; Vázquez, 2015), a destruição do emprego (Landriscini & Orlandini, 2015; Gomez 2012)
e ainda resultou em baixos salários (Leite et. al, 2017; Juarez & Suarez, 2016; Salas, 2016; del
Bono & Leite, 2016; Gomez 2012; Armando, Fischmann, Cunha, 2010), e na falta de
pagamento de valores devidos como o bônus por metas alcançadas (del Bono & Leite, 2016).
O telemarketing é considerado uma expressão clara das formas contemporâneas de exploração
da força de trabalho e ainda para assegurar sua competitividade e custos baixos as empresas
criam novas faixas salariais por meio do uso de trabalhadores temporários (Salas, 2016; del
Bono & Leite, 2016). Para os trabalhadores que estão ponta final da cadeia, especialmente
mulheres e imigrantes, a inserção em cadeias globais de valor significa longas jornadas de
trabalho mal remuneradas realizadas em ambientes insalubres, sem acesso a qualquer direito
relacionado ao trabalho (Leite et al., 2017).
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2.4.3.6 Terceirização
Com a prestação a distância de uma série de atividades ou funções consideradas
secundárias as empresas contratantes deslocaram seus serviços com o fim de levar adiante um
intenso processo de redução de custos visando manter sua competitividade internacional,
regional e local (del Bono & Leite, 2016). No entanto a terceirização pode causar o retrocesso
do avanço na integração dos fornecedores e as funções de maior valor agregado (Brito Laredo
& Carrillo Viveros, 2017). Dessa forma, entendemos que a posição dos autores pessimistas da
América Latina encontra-se resumida e consubstanciada por Salas (2016, p. 10) quando este
afirma que, a terceirização tem tido de grande impacto duplo na força de trabalho global: a
criação de empregos com baixos salários e tendência do aumento de jornadas duplas onde as
empresas capitalistas evitam o contrato direto dos trabalhadores, no contexto de uma nova
divisão internacional do trabalho. Este movimento parece beneficiar somente as empresas que
continuam sendo as controladoras. Mesmo quando as empresas que recebem os investimentos
que resultam desse deslocamento, vivem uma situação de “bonança”, o processo implica em
precarização significativa do trabalho em praticamente todo o mundo. Sendo assim, a
terceirização passa longe de ser um simples mecanismo para a melhor utilização dos recursos
disponíveis em uma economia globalizada. Pelo contrário, figura como uma ameaça para os
trabalhadores do mundo capitalista. Por exemplo, a reestruturação produtiva do setor têxtil
caracterizado pela flexibilização e descentralização do trabalho (subcontratação) visando a
diminuição de custos tem como características a sonegação de benefícios e direitos trabalhistas,
intensificação do trabalho e extensão da jornada; irregularidade do trabalho e demanda variável
de produção; insegurança financeira; informalidade, além de péssimas condições de trabalho
(Leite et al., 2017)

2.4.3.7 Fenômenos de mercado.
Fenômenos de mercados representados pelas maquilas foi outra dimensão que emergiu
da análise dos artigos de CGV com enfoque na América Latina. Localizada principalmente em
países com custo de mão de obra baixo e caracterizada por atividades primárias, repetitivas,
com escasso conteúdo tecnológico e valor agregado (Felipa, 2015; Gomez, 2012; Lopez Salazar
& Carrillo, 2010), a maquila está voltando a se posicionar na América Latina - no setor de
vestuário - devido a experiência do continente no setor e ao aumento dos salários na China
(Juarez & Suarez, 2016). No modelo de maquila o líder da cadeia busca ter uma base de
contratados altamente qualificados que se ajustem às exigências de custos, qualidade,
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flexibilidade e velocidade (Gárcia de Léon, 2009). No entanto, uma das maiores críticas feitas
ao modelo é no que se refere à situação trabalhista dos trabalhadores (López Salazar, 2010).
Os estudos atribuem a ausência do upgrading social a pouca relação das empresas locais
com as multinacionais (García De León, 2009) e de televisores do México (Brito Laredo &
Carrillo Viveros, 2017) Isto, limitou o acesso as transferências tecnológicas, a capacitação e as
informações de mercado, impedindo as maquilas de desenvolver novos fatores de
competitividade como flexibilidade, qualidade, rapidez, design e desenvolvimento de produto
da mesma forma que outros países fizeram, especialmente a China (García de León, 2009). A
fragmentação e flexibilização da produção afetou em particular a utilização da força de trabalho,
inclusive da generalização das qualificações mínimas de mão de obra para emprego industrial
nos países de periferia como base explicativa das novas realidades da localização produtiva
(Gomez, 2012). Por exemplo, o estudo de Brito Laredo & Carrillo Viveros (2017) sobre o
cluster da indústria de televisores no estado de Tijuana/México, concluiu que apesar de ter
havido a melhora da produtividade e desempenho competitivo dos fabricantes, a capacidade
tecnológica das fábricas e dos trabalhadores sofreu downgrading (diminuição do emprego).

2.5.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O upgrading social na América Latina apresenta o mesmo discurso pessimista percebido

no panorama mundial. Todavia, na América Latina o aspecto pessimista se acentua pela
preocupação referente a padronização internacional, terceirização e os fenômenos de mercado,
como as maquilas. Assim nesta discussão procuramos evidenciar o que é igual e o que difere a
América Latina do resto mundo e consequentemente as contribuições desse achado.
O que é igual entre América Latina e o Mundo
A visão mundial e a visão da América Latina são iguais ao considerar a capacitação em
termos positivos. Por outro lado, se assemelham em termos negativos quanto aos trabalhadores
informais, desigualdade de gênero e violação dos direitos dos trabalhadores.
Na dimensão capacitação e treinamento o discurso otimista da América Latina é o
mesmo do discurso mundial que afirma que a inserção em cadeias globais de valor cria novas
necessidades em termos de qualificação dos empregados e esta é uma oportunidade de upgrade
social para os trabalhadores que podem ter acesso a algum tipo de bônus salarial decorrente das
novas habilidades desenvolvidas. As competências profissionais demandadas pelas novas
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funções oferecem aos trabalhadores maior segurança no desempenho cotidiano de suas tarefas,
a minimização da monotonia em suas funções e a percepção de remunerações econômicas
satisfatórias (Pompeyo & Salazar, 2015).
Na dimensão trabalhadores informais o discurso mundial pessimista é o mesmo
praticado na América Latina. A mão-de-obra vulnerável de mulheres e migrantes (doméstico e
internacional) é explorada em forma de baixos salários, jornadas de trabalho estendidas e
exaustivas, com pouco descanso e praticadas em lugares insalubres sem qualquer acesso a
benefícios. Notou-se também o uso de violência física e psicológica, coação, ameaças, falta de
documentação legal e medo da denúncia ao sistema de imigração, relatos de trabalho de mais
de 18 horas por dia, moradia no próprio local de trabalho, alimentação estragada e assédio moral
e sexual (Leite et al, 2017).
Na dimensão desigualdade de gênero tanto a visão mundial quanto da América Latina é
pessimista. As mulheres, que representam a maior fatia de trabalhadores da indústria têxtil e de
call centers, não tem acesso as mesmas oportunidades dadas aos homens, sua responsabilidade
de sustentar sua família, ingressar ou até mesmo retornar ao mercado de trabalho contribuem
para que elas sejam exploradas com baixos salários e contratação sazonal.
Na dimensão violação dos direitos dos trabalhadores a visão pessimista também é
marcante tanto na América Latina quanto nos estudos mundiais. A posição pessimista da
América Latina sobre os direitos dos trabalhadores é semelhante ao panorama mundial
abordado por Clarke e Boersma (2017), Miszczynski (2016), Stringer et al., (2014), Nadvi
(2008) e Locke et al., (2007). A fragmentação da produção e a necessidade de redução de custos
tem empurrado os problemas para a ponta final da cadeia causando a destruição da segurança
nacional (Gomez, 2012).
O que é diferente entre América Latina e o Mundo
Na América Latina o diferente está na visão pessimista da padronização internacional e
no surgimento de duas novas dimensões pessimistas: terceirização e fenômeno de mercado.
Na dimensão padronização internacional a visão pessimista da América Latina difere da
visão otimista mundial. Os estudos do resto do mundo notam que a certificação e o consequente
monitoramento das atividades laborais geram melhores condições de trabalho. Na América
Latina ainda é incipiente o cumprimento efetivo das normas ligadas a selos e certificações
internacionais. Não se nota a melhoria das condições de trabalho e muito menos a criação de
políticas públicas que amparem os empregados de fábricas que estão fora das padronizações
internacionais, percebe-se somente a presença do selo sem a efetiva aplicação das normas que
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estes representam. A padronização/certificação na América Latina parece não impactar
favoravelmente nos trabalhadores que estão na ponta da cadeia nem diminuir sua
vulnerabilidade, percebe-se que os ganhos são maiores para os países consumidores do que para
os próprios produtores. Desse modo, no nosso entender uma agenda de pesquisa é necessária
para entender por que a padronização internacional é vista como uma dimensão positiva no
mundo, mas negativa na América Latina? Quais as razões para isso? Por que essa diferença?
As dimensões terceirização e fenômenos de mercado emergiram nas análises de artigos
da América Latina, embora não tenham sido mencionadas em artigos que retratam o panorama
mundial. Percebe-se assim uma preocupação dos autores latino americanos quanto a
subcontratação de trabalhadores e trabalhadores informais associado as maquilas e empresas
prestadoras de serviço dessa cadeia. Esse resultado suscita algumas agendas. Apesar de não ser
esperado encontrar estudos em maquilas de países desenvolvidos, estudos futuros poderiam
explorar por que não aparecem estudos sobre maquilas na Ásia e na Índia que abordem a
questão do upgrading social? Outro estudo interessante seria pesquisar por que na América
Latina apareceu que os trabalhadores no elo mais fraco se favorecem menos da inserção nas
CGV e por que esse fenômeno não se vê em países desenvolvidos e nem na África e na Ásia?
Com relação a caminhos apontados pelos autores da América Latina para que o
upgrading social venha a acontecer, a grande mudança reside em que as escolhas produtivas
obedeçam a decisões de âmbito público (Vázquez, 2015), novos marcos institucionais
internacionais (Akaki, 2007), novas políticas tecnológicas produtivas, distributivas e de gestão
do conhecimento no território (Landriscini & Orlandini, 2015), mudanças políticas (Salas,
2016) ou enforque alternativos às cadeias globais (del Bono & Leite, 2016). Fica claro que para
que haja upgrading social, os autores, que classificamos como tendo uma posição pessimista
com relação a integração nas CGVs, tendem a ter uma visão de que as mudanças, devem ocorrer
principalmente no nível macro, serem nacionais ou mesmo internacionais. Essa visão contrasta
com a dos otimistas que, quando apontam mudanças, as veem no nível micro ou médio, das
empresas ou nos clusters.

2.6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi analisar particularmente o upgrading social

especificamente na América Latina, o resultado mostra que a integração na cadeia global de
valor não causa upgrading social. Isso devido ao fato de que das 7 dimensões analisadas: 6
dimensões se mostraram pessimistas para a América Latina: a padronização internacional, os
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trabalhadores informais, a desigualdade de gênero, a violação dos direitos dos trabalhadores, a
terceirização e os fenômenos de mercado. Embora exista controvérsia no mundo e a
controvérsia exista também na América Latina, o estudo academicamente consegue nos ajudar
a entender um pouco melhor esta controvérsia na América Latina. A inserção na cadeia global
de valor não causa upgrading social porque ela não resolve as questões de gênero. Além de não
resolver ainda aumenta a questão dos trabalhadores informais inclusive porque precariza o
trabalho com a terceirização. Não faz com que as empresas invistam mais em certificação. Por
fim não cria condições e segurança que garantam aos trabalhadores os seus direitos.
Em termos gerenciais o estudo aponta os cuidados que a empresa da América Latina
tem que ter quando esta se integra a uma cadeia global de valor. Exemplo, desses pontos críticos
são a busca pela padronização mundial por meio da certificação; a contratação de funcionários
com acesso a direitos e segurança social; a contratação formal de segmentos vulneráveis como
jovens, imigrantes e mulheres; a criação de um comitê que avalie e saiba trabalhar a questão de
gênero; e a elaboração de contratos de terceirização que assegurem os direitos dos
trabalhadores.
Como contribuição social o estudo aponta o apoio do governo como fundamental para
garantir que a padronização internacional leve à inclusão e não à exclusão de pequenos
produtores e trabalhadores. Assim o governo deveria atuar na criação de programas de subsídio
que desonerem os custos de certificação e favoreçam a implementação de regras de compliance.
O governo deve promover o desenvolvimento social por meio do monitoramento das
ocorrências registradas por sindicatos e associações a fim de investigar e aplicar as medidas
cabíveis no caso de não conformidade ou de não cumprimento dos direitos dos trabalhadores.
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APÊNDICE
Artigos analisados e posição dos autores
Posição

Autor/Ano

Achado principal

Citação

Pessimista

Leite et al. (2017)

A divisão internacional do
trabalho gera condições
“pouco auspiciosas” para os
trabalhadores que se
encontram na ponta final da
cadeia (entre os quais
predominam mulheres e
imigrantes).

Pessimista

Brito Laredo &
Carrillo Viveros
(2017)

Além da redução de
emprego, observou-se
também a diminuição das
capacidades tecnológicas e
laborais.

Pessimista

Sotelo Polanco &
Cruz-Morales
(2017)

Pessimista

del Bono & Leite
(2016)

Pessimista

Salas (2016)

Pessimista

Vázquez (2015)

A certificação orgânica
beneficiou a toda a cadeia de
valor (empresas
certificadoras, ONGs
ambientalistas, grandes
empresas de países
consumidores) exceto os
produtores
A terceirização gera
trabalhos menos qualificados
e de menor valor agregado
alocados em zonas
suburbanas
A consolidação das CGVs
aumenta a rentabilidade
empresarial, por meio de
redução de custos diretos e
indiretos tais como impostos
e custos do trabalho
O aumento da concentração
modernização e
diversificação ocorrida no
México, no período 19942008, causou desarticulação
produtiva local e uma
mudança estrutural
regressiva.

“Para os trabalhadores na
ponta final da cadeia os
princípios que regem as
cadeias de valor significam
longas jornadas de trabalho
mal remuneradas realizadas
em ambientes insalubres,
sem acesso a qualquer direito
relacionado ao trabalho”
(p.64)
“o avanço tecnológico e a
mudança nos modelos de
negócios causaram uma
deterioração das capacidades
tecnológicas e de trabalho e,
portanto, limitaram o
processo de upgrade
alcançado. (p.182)
“Certificar os pequenos
produtores de café não trouxe
impactos relevantes na
melhora dos modos de vida
dos produtores participantes,
nem diminuiu sua
vulnerabilidade” (p.145)

Pessimista

Merchand (2015)

Os Estados latinoamericanos operam a favor
dos capitais estrangeiros

“Os indicadores vinculados
as condições de trabalho
tendem a baixa” (p.31)
A subcontratação torna-se
uma ameaça para os
trabalhadores do mundo
capitalista, desenvolvido ou
não (Levy, 2005)” (p.12)
“O impulso das ligações
locais de fabricação podem
implicar em renunciar à atual
lógica competitiva de
inserção nas cadeias globais
de valor, mas beneficiar, em
contrapartida, a realocação
de fatores para usos de maior
produtividade.” (p.73)
“o estado não mais se coloca
a serviço da inclusão social e
aumento da qualidade de
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Posição

Autor/Ano

Pessimista

Akaki (2007)

Moderadamente
pessimista

Gómez (2012)

Moderadamente
pessimista

Suzigan et al.
(2010)

Moderadamente
pessimista

García de León P.
(2009)

Neutro

(Juárez et al.
(2016)

Neutro

Landriscini &
Orlandini (2015)

Neutro

Andrade (2015)

Neutro

Achado principal

Citação

mercantilizando os bens
naturais e instrumentando a
acumulação por desposseção

vida dos cidadãos da
competitividade das
empresas na arena
internacional " (p.121)
“Estratégias desse tipo (de
diferenciação do produto)
muitas vezes se manifestam
com uma atitude de opressão
em relação aos fornecedores”
(p.127)
“A fragmentação da
produção teve sequelas na
flexibilidade da produção e
em particular na utilização da
força do trabalho” (p.23)
“Mudanças organizacionais
como a decisão de entrar em
uma cadeia de valor global
destrói a coesão local e
desestimula as relações de
confiança” (p.43)
“O México não conseguiu
desenvolver os novos fatores
de competitividade
flexibilidade, qualidade,
rapidez, design de produto e
capacidade de
desenvolvimento da mesma
forma que outros países,
especialmente China (p.126)
"o desafio é forte para os
países latino-americanos, se
eles quiserem permanecer
como grandes concorrentes
na indústria do vestuário”
(p.175)

A liberalização do comércio
internacional do café a partir
de 1989 trouxe mais ganhos
para aos países
consumidores do que para os
produtores
A América Latina buscou a
saída da crise por meio de
aglomerados industriais
como clusters e distritos
industriais.
Embora pertencer a
aglomerados produza
melhorias nas condições de
trabalho, o ingresso em
CGVs é negativo para a
coesão social local
A etapa atual de integração
da Levi Strauss nas cadeias
globais é dominada pelo
esquema de “pacote
completo” de fornecimento.

Os elementos que sustentam
a indústria têxtil podem
gerar sustento para milhares
de famílias, porém o setor
enfrenta dificuldades para
competir com os países
asiáticos.
A nova fase de exploração
de reservatórios de hidro
carboníferos não
convencionais coloca
desafios e oportunidades
para as PMEs

Entre os problemas
apontados está a falta de
capacitação de recursos
humanos
Trejo-Téllez, et al. Preocupação com a
(2011)
articulação horizontal e a
cooperação e mostra o
predomínio de mulheres e
imigrantes

“Os novos processos abrem
janelas de oportunidades e
riscos, e o esforço coletivo de
atores locais representam um
caminho cheio de convicções
e expectativas que convoca
as novas gerações”
“É necessário investir em
capital humano para
aumentara formação e
capacitação” (p.163)
“É necessário avançar na
dimensão horizontal da
cadeia para que a
verticalização possa ocorrer”
(p.259)

47
Posição

Autor/Ano

Achado principal

Citação

Neutro

Verónica at al.
(2010)

A variação do emprego das
empresas depende
positivamente das
capacidades de absorção e
do tipo de estratégia adotada.

“Somente as estratégias de
maior complexidade relativa
demandam trabalhadores de
maior qualificação” (p.144)

Neutro

Armando (2010)

Empresas que se integraram
nas CGVs mudaram a
localização geográfica em
busca de menores salários

Moderadamente
otimista

Hernández
Chavarria (2017)

As atividades produtivas
realizadas pelas empresas
mexicanas demandam
habilidades das pessoas e
experiência prévia

Moderadamente
otimista

Pompeyo &
López Salazar
(2015)

A relação entre o upgrade
industrial e o trabalho está
baseada nas habilidades
profissionais dos
trabalhadores e é limitada
pela qualidade das funções
desempenhadas pelas
empresas.

“Não ficou claro até que
ponto os trabalhadores das
empresas estão sendo
beneficiados por está
dinâmica” (p.112)
“As estratégias para se
manter no setor priorizam
recursos humanos
qualificados, e se mantem os
estímulos econômicos para o
pessoal de maneira
permanente” (p.92)
“A integração de todas as
atividades da CGV
representa um sinal da
evolução do trabalho e da
demanda de conhecimentos,
habilidades e e aptidão do
pessoal de engenharia”
P.393)

Moderadamente
otimista

Padilla-Bernal et
al. (2012)

Menciona que a médio prazo
pode haver especialização
dos trabalhadores apoiados
por instituições de educação
e que a eficiência coletiva e
o upgrading estão
relacionados.

Moderadamente
otimista

López Salazar
(2010)

O upgrade social gera uma
camada de trabalhadores
(geralmente poucos)
altamente qualificados e com
bom nível de remuneração,
mas é insuficiente para
transformar os mercados de
trabalho dentro das empresas
por si só.

Moderadamente
otimista

López Salazar &
Carrillo (2010)

Nas três empresas que
estudou, houve um claro
processo de upgrading
industrial, e aumento da base
de conhecimento e da
segurança no trabalho,
porém, essa conclusão não
pode ser generalizada porque

“O upgrade industrial expõe
os trabalhadores
pincipalmente os engenheiros
a novas dinâmicas
industriais, com o que obtém
melhores remunerações e
segurança no trabalho”
(p.234)
“Trabalhadores qualificados
(engenheiros) estão expostos
treinamentos, para obter
melhores salários e alta
segurança no emprego. No
entanto, a intensidade e
amplitude deste upgrade não
são suficientes para
transformar radicalmente os
mercados de trabalho” (p.27)
“Afirmar que a maquila em
geral evoluiu de maneira
produtiva ou que permanece
estagnada, é falso” (p.47)
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Posição

Autor/Ano

Moderadamente
otimista

Hualde & Gomis
(2004)

Otimista

Barrientos (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor

Achado principal
as empresas evoluem de
maneira particular ao
contexto de cada uma.
A localização do cluster
próximo aos EUA e a
constante dependência deste
mercado pode ser fator
determinante para sua
competitividade, porém é
necessário construir
confiança e respeito entre
ambos lados da fronteira
Existe um esforço
combinado de compradores,
produtores e organizações
publicas e privadas que está
permitindo aos produtores
obterem bons preços.

Citação

“Vários agentes sociais
propõem o desenvolvimento
de setores mais intensivos em
conhecimento, pois se
colocar em cadeias mais
intensivas em conhecimento
permitiria melhores salários
para a região” (p.27-28)
“O crescimento da produção
de cacau tornou-se, em
algumas localidades do Peru,
uma importante fonte de
renda para os produtores”
(p.131)
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3.
ARTIGO II – UPGRADING AMBIENTAL E OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS
Resumo
Este artigo, por meio de revisão sistemática de literatura, busca verificar se a integração em
cadeias globais de valor favorece o upgrading ambiental e se as preocupações dos autores estão
alinhadas com seis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das
Nações Unidas relacionados ao meio ambiente. A pesquisa realizada em dois indexadores
internacionais identificou 84 artigos que abordavam o tema e constatou que a visão da
integração em cadeias globais de valor sob o ponto de vista do upgrading ambiental é favorável
no nível do país, porém desfavorável no nível do setor. O resultado de um modo geral apresenta
uma perspectiva desfavorável para o upgrading ambiental. Os resultados evidenciam que o
deslocamento da produção resultante da fragmentação das atividades, também, transferiu as
preocupações e as consequências ambientais, tornando o upgrading ambiental uma questão
crítica.
Palavras-Chave: Estratégia Internacional; Upgrading ambiental; Cadeia Global de Valor;
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Revisão Sistemática de Literatura
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3.1.

INTRODUÇÃO
A globalização levou ao aumento do comércio internacional e ao surgimento de cadeias

de valor globais complexas. Ao mesmo tempo, o uso de recursos globais e as pressões sobre o
meio ambiente estão aumentando (Plank, Eisenmenger, Schaffartzik, & Wiedenhofer, 2018).
Diante deste cenário as empresas são cada vez mais desafiadas a incluir preocupações
ambientais em suas atividades comerciais (De Marchi, Di Maria, & Ponte, 2013a). Sendo este
um assunto de âmbito global, que não se restringe as fronteiras de um país (Ritvala, Andresson,
& Salmi, 2014), ele se relaciona ao tema das cadeias globais de valor (CGV) que tem como
fundamento a fragmentação e distribuição dos processos de produção e prestação de serviços
em âmbito global (Lee & Gereffi, 2015). Enfrentar os desafios da sustentabilidade em processos
de produção fragmentados é um importante imperativo global (Alexander, 2018). Existe uma
pressão da sociedade civil e de movimentos sociais para que os compradores globais se
envolvam em condutas de negócios socialmente responsáveis (Giuliani, Macchi, & Fiaschi,
2014). Em todo o mundo, os consumidores estão cada vez mais baseando suas decisões de
compra em sua percepção do desempenho de sustentabilidade de uma empresa, e os objetivos
de desenvolvimento sustentável (ODS) exercem influência no fortalecimento dessa tendência
(El-Shahat & di Canossa, 2018).
Todavia, essa associação entre cadeias globais de valor e sustentabilidade ainda é
secundária nos estudos acadêmicos. Desde o primeiro ensaio na década de 90, os pesquisadores
de CGV têm se debruçado em temas relacionados a promoção do desenvolvimento econômico
e de forma secundária abordado o tema da sustentabilidade social e ambiental (Humphrey,
2014, p. 104). O assunto mais debatido é o upgrading econômico desenvolvido por Humphrey
e Schmitz (2002), que apresentou (i) o upgrading de processo, (ii) upgrading de produto, (iii)
upgrading funcional, e (iv) upgrading de cadeias ou intersetorial. No entanto, é possível
observar, ainda que de forma marginal, tanto teórica quanto empiricamente (Baglioni &
Campling, 2017), o crescimento da literatura sobre outras formas de upgrading, como o
upgrading social (Barrientos, Gereffi, & Rossi, 2011; Milberg & Winkler, 2011) e o upgrading
ambiental (De Marchi, Di Maria & Ponte, 2013a; De Marchi, Di Maria, & Micelli, 2013b).
Especificamente relacionado ao upgrading ambiental, Bolwig, Ponte, Du Toit,
Riisgaard e Halberg (2010) alertam que as pesquisas sobre as implicações ambientais das
cadeias globais de valor se debruçam em rótulos e certificações ambientais (Klooster, 2005;
Ponte, 2009) ou no comércio justo (Raynolds, Murray, & Heller, 2007; Taylor, 2005). Ademais,
ainda que exista uma revisão sistemática de literatura sobre upgrading ambiental em cadeias
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globais de valor (Khattak & Pinto, 2018) esta foca a conceituação da discussão. Em ambos os
casos (Bolwig et al., 2010; Khattak & Pinto, 2018), os impactos das cadeias globais de valor na
sustentabilidade não são analisados sistematicamente. Na verdade, os impactos da relação são
simplesmente assumidos. Não se questiona se a relação entre as cadeias globais de valor e a
sustentabilidade ambiental das empresas que integram a cadeia é favorável ou desfavorável.
Diante de tal fato, uma questão central guia o presente artigo. A integração da empresa
na cadeia global de valor promove o upgrading ambiental? Assim, por meio de revisão
sistemática de literatura, este artigo tem como objetivo central verificar se a integração em
cadeias globais de valor favorece o upgrading ambiental (environmental upgrading). Para tanto,
o artigo usa como guia os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU) relacionados ao meio ambiente. Além disso, a pesquisa foi realizada em
dois indexadores internacionais para a identificação da publicação acadêmica sobre a temática.
Como contribuição, o artigo amplica o conhecimento sistematizado sobre o assunto
(Bolwig et al., 2010; Khattak & Pinto, 2018) fomentando a discussão sobre sustentabilidade
ambiental com foco no papel dos países e dos setores que fazem parte de cadeias globais. Ao
relacionar as CGV com a Agenda 2030 da ONU, o artigo alerta para os temas que representam
maior desafio ambiental para os países e os setores que integram essas cadeias, bem como as
ações geradoras de condições para a preservação do meio ambiente. Deste modo fornece
subsídios para o debate acadêmico (Liu, Li, Long, Li, & Le, 2018; Mohan, 2018; Poulsen,
Ponte, & Sornn-Friese, 2018) sobre como as economias emergentes e os países de baixa renda
podem utilizar as cadeias globais de valor para alcançar um desenvolvimento sustentável
promovendo assim maior compreensão da gestão ambiental no nível do país e do setor.
Como contribuição gerencial, o artigo orienta as empresas para o upgrading ambiental,
em especial quais são os pontos positivos que possam ser replicados e os negativos que devem
ser trabalhados ou até mesmo evitados. Como contribuição social auxilia na criação de políticas
públicas (legislação ambiental) que regulem as melhores práticas de sustentabilidade fazendo
com que as empresas assumam sua parcela de responsabilidade perante a preservação
ambiental.
Este artigo está organizado da seguinte forma. Inicialmente, apresenta-se a
fundamentação teórica. Em seguida explica-se o método de investigação utilizado na presente
revisão com cinco subseções: procedimentos de coleta de dados, codificação, categorização,
validade e confiabilidade e análise de dados. Na última seção discute-se os resultados e apontase a agenda de pesquisa. Por fim apresenta-se as conclusões destacando as principais
descobertas e as contribuições.
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3.2.

REFERENCIAL TEÓRICO

3.2.1. Cadeia Global de Valor
A cadeia global de valor (CGV) descreve toda a gama de atividades, em escala global,
que empresas e trabalhadores realizam desde a concepção do produto até seu uso final e além,
o que inclui atividades como pesquisa e desenvolvimento (P&D), design, produção, marketing,
distribuição e suporte ao consumidor final (Gereffi & Fernandez-Stark, 2011, p. 7). A
fragmentação da produção levou a níveis crescentes de especialização e diferenciação, com
empresas nos países desenvolvidos focando cada vez mais nos aspectos intangíveis da criação
de valor (design de produto, branding, marketing e comunicação), e as empresas dos países em
desenvolvimento focando cada vez mais nos aspectos tangíveis da criação de valor e na
produção de mão-de-obra intensiva, pois os custos trabalhistas são geralmente baixos nesses
países (Gereffi, 2009).
As empresas líderes, geralmente corporações multinacionais, moldam como as CGVs
são estruturadas e organizadas por meio da governança da cadeia de valor (Humphrey &
Schmitz, 2002). Os governantes da cadeia que decidirão o que será terceirizado, quais as serão
as atividades de produção e as empresas participantes, e se irá ocorrer o upgrading (Kaplinsky
& Morris, 2000). Assim como, determinam os parâmetros de mercado, termos contratuais e
padrões de sustentabilidade privados e voluntários (Fessehaie & Morris, 2018).
A medida de referência que permite verificar se a participação nestas cadeias globais
efetivamente leva ao desenvolvimento das empresas participantes é o upgrading (Gereffi,
2009). O upgrading se refere a um processo de melhora da capacidade de uma firma para se
deslocar para um nicho econômico mais lucrativo e/ou tecnologicamente sofisticado (Gereffi,
1999). Segundo Humphrey e Schmitz (2002) o upgrading econômico pode ser de quatro tipos
o (i) upgrading de processo, (ii) upgrading de produto, (iii) upgrading funcional, e o (iv)
upgrading de cadeia ou intersetorial. Outros tipos de upgrading apontados na literatura, são o
upgrading social e ambiental. O upgrading social é definido como o processo de melhoria dos
direitos dos trabalhadores como atores sociais, o que aumenta a qualidade de seu emprego
(Barrientos et al., 2011). O upgrading ambiental é definido como o processo pelo qual os
agentes econômicos se movem em direção a um sistema de produção que evita ou reduz os
danos ambientais de seus produtos, processos ou sistemas gerenciais (De Marchi et al. 2013b).
O foco deste artigo é o upgrading ambiental.
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3.2.2. Upgrading Ambiental
A crescente complexidade das CGVs produziu desafios para a política econômica e
ambiental, bem como para a governança internacional. O fato da produção ser cada vez mais
fragmentada geográfica e organizacionalmente coloca desafios específicos aos atores da cadeia
de valor que buscam reduzir sua pegada ambiental, este é especialmente o caso quando se trata
de influenciar as atividades de seus fornecedores (Poulsen, Ponte, & Lister, 2016). Portanto, é
importante entender até que ponto as CGV impactam tanto na criação de valor, quanto na
sustentabilidade ambiental (Meng, Peters, Wang, & Li, 2018). Todavia, esse entendimento não
é claro. Atualmente, existe uma falta de compreensão de como as decisões que afetam a
sustentabilidade são moldadas pelas CGV (Alexander, 2018).
O upgrading ambiental na cadeia de valor deve ser entendido em parte como resultado
da indústria e das forças de mercado, e em parte como resultado dos recursos internos e
estratégias competitivas das empresas envolvidas (Jeppesen & Hansen, 2004). Ele pode ser
realizado de forma reativa (por exemplo, em resposta às exigências regulatórias ou do cliente)
e/ou proativamente (por exemplo, como parte das estratégias de ecologização, otimização do
uso de energia, desenvolvimento de novos portfólios de produtos/serviços e reposicionamento
da marca) (Poulsen et al., 2018). As definições de upgrading ambiental encontradas na literatura
estão resumidas no Quadro 1.

Poulsen et al.,
2018, 2016

"...upgrading ambiental é concebido como o processo de melhorar o impacto
ambiental das operações da cadeia de valor - incluindo produção,
processamento, transporte, consumo e descarte ou reciclagem de resíduos"

"O upgrading ambiental ocorre quando uma empresa, dentro de uma
determinada CGV, melhora seu desempenho ambiental por meio de
mudanças nos processos tecnológicos, sociais e organizacionais e, por
extensão, evita ou reduz seus impactos ambientais gerais"
"O upgrading ambiental ocorre quando uma empresa melhora seu
desempenho ambiental por meio de mudanças na tecnologia de produtos e
Jeppensen &
processos, sistemas de gerenciamento, tratamento de resíduos e emissões e
Hansen, 2004
assim por diante"
"...upgrading ambiental é definido como o processo pelo qual os agentes
De Marchi et al.,
econômicos se movem em direção a um sistema de produção que evita ou
2013b
reduz os danos ambientais de seus produtos, processos ou sistemas
gerenciais"
Quadro 1 - As definições de upgrading ambiental
Fonte: Elaborado pelo autor
Khattak, Stringer,
Benson-Rea, &
Haworth, 2015
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Em suma, o upgrading ambiental pode levar a reduções de custo líquidas devido ao
aumento da eficiência ou ao consumo reduzido de energia, ou ainda levar a adição de valor
líquido por meio da criação de novas "qualidades ambientais" embutidas em produtos e
serviços. O upgrading ambiental pode ser limitado à melhoria de processos, ao uso de novos
materiais, tecnologias e/ou integração de sistemas, mas também pode levar a produtos
modernos que incorporam valor ambiental por meio de estratégias de marca e posicionamento
ou de certificação para obter um rótulo ecológico (Poulsen et al., 2016).
O aumento da conscientização dos consumidores sobre o impacto ambiental da
produção e transporte de mercadorias, inúmeras campanhas e ações diretas de ONGs e outros
grupos da sociedade civil e a regulamentação nacional e internacional emergente estão forçando
os atores corporativos ao longo das CGVs a avaliar e abordar o impacto ambiental das
atividades vinculadas aos seus produtos. Os muitos escândalos que afetaram as empresas
(principalmente as grandes marcas) os levaram a elaborar estratégias de responsabilidade
ambiental, incluindo iniciativas de políticas com várias partes interessadas, estabelecendo
normas e padrões para questões de sustentabilidade nas cadeias globais de valor (Wahl & Bull,
2014), para suas operações e as de seus fornecedores para evitar riscos de reputação (Nadvi,
2008; Vurro, Russo, & Perrini, 2009).
O que temos hoje são padrões de certificação (por exemplo, Marine Stewardship
Council, UTZ Certified, Forest Stewardship Council) que estabelecem requisitos para o
upgrading ambiental dos fornecedores que melhoram suas práticas de produção associadas à
eficiência ou legalidade ou expectativas normativas de insumos e produtos ambientais (De
Marchi et al., 2013a; Ponte, Kelling, Jespersen, & Kruijssen, 2014). Para regulamentar esse
aprimoramento ambiental, a certificação envolve um conjunto de práticas interligadas que
incluem o estabelecimento de padrões para interações ecológicas e sociais, auditoria de
conformidade com esses padrões, vinculação de rótulos a produtos e empresas que atendam aos
padrões e, finalmente, a criação de instituições para implementar essas atividades (Hatanaka,
Bain, & Busch, 2005). Ao fazer isso, a certificação busca realinhar as práticas de produção e
comércio que refletem um conjunto "normalizado" de padrões (Gibbon, Bair, & Ponte, 2008).
A certificação aumenta a confiança entre os consumidores e dá legitimidade aos produtores
para que continuem operando (Bush, 2018).
A análise da ecologização das indústrias de uma perspectiva de cadeia global de valor
ainda é incipiente, embora algumas contribuições tenham tentado fornecer uma estrutura
conceitual para incluir preocupações de sustentabilidade (Bolwig et al., 2010). Esses esforços
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são geralmente enquadrados no contexto das discussões das CGV sobre governança e
upgrading.
A governança está relacionada ao elo entre o fornecedor e o líder da cadeia enquanto o
upgrading é algo que acontece com um ator específico (um grupo econômico, organização ou
indivíduo) dentro da cadeia e que melhora diretamente o desempenho ou a posição desse ator,
aumentando assim as recompensas e/ou reduzindo a exposição ao risco. Neste processo a
mobilização de recursos a partir de fontes externas é central para o upgrading, isso pode
envolver o fortalecimento de vínculos com atores mais fortes da cadeia como por exemplo,
fornecedores ou varejistas de primeira linha, ou a construção de alianças com atores externos
como legisladores, grupos de defesa, organizações internacionais, ONGs ou órgãos
normatizadores (Riisgaard et al., 2010). Ao não alcançar o upgrading o fornecedor estará
destinado a uma corrida para o fundo (rendimentos e condições de trabalho em declínio) ou
será excluído das CGVs (Kaplinsky, 2016).
O contínuo avanço das CGV como o modo de produção de um número crescente de
bens e serviços tem impactado consideravelmente as economias e sociedades tanto do mundo
desenvolvido quanto das economias emergentes. Embora tenha havido muitos esforços de
reforma, há evidências de dilemas não resolvidos de direitos humanos, questões ambientais e
dilemas éticos na operação da CGV (Clarke & Boersma, 2017).
Para as empresas, a participação em CGVs não representa apenas uma importante
oportunidade de mercado, mas também uma oportunidade de adquirir conhecimento sobre
mercados globais, processos avançados e padrões globais que apoiam o upgrading (Pietrobelli
& Rabellotti, 2011). Entretanto, esta inserção não resulta automaticamente em upgrading e
sustentabilidade social e ambiental. Políticas de desenvolvimento industrial voltadas para o
futuro que aprofundam as capacidades das empresas domésticas, promovem o conhecimento e
o transbordamento de tecnologia, e as principais questões de sustentabilidade são críticas
(Fessehaie & Morris, 2018). É necessário avaliar quais impactos potenciais podem estar ligados
aos sistemas específicos de produção ou extração de recursos que são afetados pela participação
da cadeia de valor e pela reestruturação sob condições agroecológicas locais específicas
(Riisgaard et al., 2010).
A pressão social e política para melhorar a pegada ambiental da produção e distribuição
de mercadorias tem gerado novos desafios para produtores, processadores e varejistas de bens
e serviços, especialmente aqueles que são oferecidos diretamente aos consumidores (Dauvergne
& Lister, 2013). Isto levou a inovações que visam diminuir as pegadas ambientais, e
especialmente os níveis de emissões de dióxido de carbono (CO2), de produção e transporte -
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processos que a literatura de CGV enquadra como “upgrading ambiental”, mas que, no entanto,
ainda não foi amplamente teorizado (Bek, Binns, Blokker, Mcewan, & Hughes, 2017; De
Marchi, 2012; De Marchi et al., 2013a , 2013b; Khattak et al., 2015).

3.2.3. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

A sustentabilidade consiste em encontrar meios de produção, distribuição e consumo
dos recursos existentes de forma mais coesiva, economicamente eficaz e ecologicamente viável
(Barbosa, 2008). A sustentabilidade também emergiu como um tema horizontal chave na
análise de CGV, incorporando ambiente, trabalho e gênero para entender a coordenação vertical
(Bush et al., 2015).
O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado pela primeira vez em abril
de 1987 na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) por
meio da Comissão Brundtland por meio do relatório “Nosso Futuro Comum” que definiu: “o
desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem
comprometer a habilidade das gerações de atender suas próprias necessidades” (CMMAD,
1987, p. 41). Ainda de acordo com a CMMAD o termo desenvolvimento sustentável apresenta
dois conceitos-chave relacionados as “necessidades dos indivíduos” e “limitações ao meio
ambiente”, sendo: (i) as necessidades básicas dos pobres de todo o mundo, que devem ser
atendidas como prioridade e (ii) o conceito de limitação dos recursos naturais, que pode impedir
as gerações presentes e futuras de atenderem as suas necessidades (CMMAD, 1987, p. 41).
Estes conceitos somados ao conceito de desenvolvimento econômico convergem para o
desenvolvimento sustentável que busca o fim da pobreza, a redução da poluição ambiental e o
desperdício no uso de recursos (de Souza & Ribeiro, 2013).
Após três décadas do conceito de desenvolvimento sustentável ter sido formalizado a
discussão sobre o tema ainda é grande em agendas internacionais e nacionais (Holden et al.,
2014) que buscam alternativas e soluções para manter o desenvolvimento das nações frente ao
esgotamento dos recursos naturais causados pela industrialização e o desenvolvimento
econômico (Guevara, Rosini, da Silva, & Rodrigues, 2009).
Para criar uma agenda que garanta o desenvolvimento sustentável mundial, em 25 de
setembro de 2015, a ONU lançou um novo plano global constituído por 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas distribuídos em áreas de importância crítica
para a humanidade e o planeta que visam acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir a
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prosperidade para todos como parte de uma nova agenda de desenvolvimento que deve ser
implementada até 2030. Os 17 objetivos, aceitos por muitos países (Purnomo, et al., 2018, p.
2), são integrados e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômico,
social e ambiental (Assembly, 2015).
Ao definir as prioridades de desenvolvimento sustentável do mundo, os ODS oferecem
uma oportunidade única para estudar o envolvimento das empresas multinacionais com os
desafios

de

desenvolvimento

diversificados

e

interligados.

Sendo

um

acordo

intergovernamental baseado em processos de engajamento de múltiplas partes interessadas, as
ODSs buscam incentivar as empresas a ajudar a resolver os desafios do desenvolvimento. (Van
Zanten & Van Tulder, 2018)
A proposta definida pela agenda de desenvolvimento sustentável para o planeta é:
“proteger o planeta da degradação, inclusive por meio de consumo e produção sustentáveis,
gerenciando de maneira sustentável seus recursos naturais e agindo com urgência sobre a
mudança climática, para que ela possa atender às necessidades das gerações presentes e futuras”
(Assembly, 2015, p. 2). Dentre os 17 objetivos propostos pela ONU os seis considerados pelos
autores como sendo relacionados às questões ambientais estão dispostos na Tabela 1.
Tabela 1 - Os objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados ao upgrading ambiental
ODS
6
7
12
13
14

Objetivo

Relacionado a

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água e saneamento para todos
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e
a preço acessível à energia para todos
Assegurar padrões de produção e de consumo
sustentáveis
Tomar medidas urgentes para combater a mudança
climática e seus impactos

Uso eficiente da água e
saneamento básico
Eficiência energética

Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos
mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável
15
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Assembly, 2015.

Produção e consumo
sustentável
Recuperação do clima e
redução de emissões de
poluentes atmosféricos
Vida embaixo d'água
Terra, florestas,
biodiversidade, vida na terra,
ecossistema, desmatamento e
desertificação
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3.2.4. Combinando as Cadeias Globais de Valor, o Upgrading Ambiental e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
A abordagem das cadeias globais de valor (Bair, 2009; Gereffi, 1994, 1999; Gereffi,
Humpfrey, & Sturgeon, 2005) é útil para entender como as indústrias tradicionais são
transformadas para enfrentar o desafio da sustentabilidade e as razões pelas quais as novas
indústrias verdes são formadas.
Uma vez que as CGV abrangem todo o conjunto de atividades necessárias para levar
um produto ou serviço desde a concepção até a entrega aos consumidores finais e disposição
final após o uso (Kaplinsky & Morris, 2000), o seu papel na formação do comércio e no
investimento internacional juntamente com o compromisso da comunidade mundial por meio
das ODSs, têm importantes implicações para as estratégias de desenvolvimento verde dos
países emergentes. Sendo assim, a agenda de 2030 da ONU está firmemente enquadrada nas
oportunidades e desafios das cadeias globais de valor (Fessehaie & Morris, 2018) que
respondem por mais de dois terços do total do comércio global (Kaplinsky, 2016).
Quanto mais as CGV se tornaram difundidas, maiores as preocupações sobre as
condições sociais e ambientais de empresas e países onde os produtos são fabricados (LundThomsen & Lindgreen, 2014). Uma vez que, as cadeias de valor afetam diretamente o meio
ambiente pela forma como a produção primária utiliza e interage com a base de recursos locais
(por exemplo, biodiversidade, solo e água) e indiretamente pelas emissões de substâncias
tóxicas e gases de efeito estufa da produção, processamento, transporte e outras atividades ao
longo da cadeia (Bolwig et al, 2010).
A necessidade de aumentar o crescimento inclusivo e a distribuição de ganhos se
encaminha para uma discussão sobre como os processos que impulsionam as cadeias de valor
em nível global e regional se encaixam nos objetivos globais, particularmente para economias
menores e de baixa renda. Os mercados domésticos desses países são limitados;
consequentemente, o papel desempenhado pelas CGV terá forte influência sobre os resultados
dos ODS (Kaplinsky, 2016).
Neste sentido, além das oportunidades econômicas, as CGVs podem criar um caminho
para o crescimento ambiental e socialmente sustentável, um exemplo é a ampla adoção de
padrões de sustentabilidade por empresas líderes que apoia as ODSs relacionados ao trabalho
justo, a produção sustentável, as mudanças climáticas entre outros (Fessehaie & Morris, 2018).
No entanto, a conformidade com padrões pode ser proibitivamente cara, especialmente
para pequenas e médias empresas (PME) e pequenos produtores, e assim as parcerias público-
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privadas que alinham os interesses comerciais com as ODSs são cruciais. A participação e o
upgrading nas cadeias globais de valor poderiam ter impactos ainda mais profundo sobre as
ODSs se o governo e o setor privado criassem caminhos mais inclusivos e sustentáveis.
(Fessehaie & Morris, 2018).

3.3.

METODOLOGIA
A revisão sistemática de literatura foi realizada com base nos procedimentos propostos

em Gaur e Kumar (2018) que sugere quatro etapas da análise de conteúdo: coleta de dados,
codificação, análise e interpretação do conteúdo codificado. Além destas, as etapas de
categorização e validade e confiabilidade dos dados foram adicionadas.
A análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens (Bardin, 2016). Constitui ainda uma técnica que trabalha com dados coletados,
objetivando a identificação do que está sendo dito a respeito de determinado tema (Vergara,
2005) então há a necessidade de decodificar o que está sendo comunicado.

3.3.1. Coleta de Dados

Nessa fase, segundo Gaur e Kumar (2018), a preocupação dos autores deve ser a de
identificar amostras relevantes, orientadas aos objetivos e não, necessariamente, abranger toda
a população. Em função disso, as buscas foram realizadas nas bases de dados Scopus e Web of
Science (SJR).
Depois de selecionadas as bases de pesquisa foram identificados os artigos para a
amostra inicial. Não foi considerado filtro temporal, e obteve-se o período de 2000 a 2018. As
palavras-chave utilizadas para a seleção dos artigos pertenciam a dois grandes temas: cadeia
global de valor e sustentabilidade ambiental. Em ambas as bases pesquisadas a busca por artigos
foi realizada em três etapas. Primeiro, foi realizada uma busca com as palavras-chave derivadas
do primeiro tema: “global value chain” OR “global value chains”. Uma segunda busca foi
realizada com as palavras-chave relacionadas ao segundo tema: “environment” OR
“environmental” OR “green” OR “greening” OR “sustainable” OR “sustainability” OR
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“environmental upgrading”. A terceira etapa foi combinar as duas buscas (“queries”) e assim
localizar os artigos que mencionavam os dois temas simultaneamente.
As palavras-chave foram pesquisadas nos títulos e nos resumos sequencialmente. Não
foi realizada seleção de periódicos ou de áreas de pesquisa. Foi considerada apenas a categoria
“journals” e foram excluídas as categorias “conference paper,” “book chapter”, “review”,
“article in press”, “book”, “editorial”, “conference review”, “short survey”, “note” e
“conference”. Como resultado desta seleção foram localizados 204 artigos na Scopus e 239 no
Web of Science totalizando 443 artigos publicados entre 2000 e 2018.
Os títulos e resumos desses artigos foram analisados e contrastados com os critérios de
inclusão e exclusão para confirmar a correta aplicação das expressões “environment”,
“environmental”, “sustainable” e “sustainability” no âmbito ambiental para inclusão nesta
revisão, estes critérios são apresentados no Apêndice. Um total de 151 artigos foram préselecionados nesta etapa. Os artigos selecionados foram então lidos e analisados na íntegra o
que resultou na seleção final de 84 artigos incluídos nesta revisão. A Figura 1 mostra o
fluxograma do processo de revisão.

Figura 1 - O processo de revisão de literatura
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de (Kauppi, Salmi, You, 2018)
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3.3.2. Codificação
A excelência da pesquisa baseia-se em grande parte na excelência da codificação
(Strauss, 1987, p. 27). Para a realização desta etapa foi utilizada a análise de conteúdo manual
associada a análise de conteúdo via software Atlas.ti versão 8 para codificar as categorias,
auxiliar na análise dos artigos em formato PDF, e na identificação da frequência de palavras.
Todas as codificações e classificações foram feitas pelos autores em separado e discutidas até
alcançar o comum acordo uma vez que nas revisões de literatura, os próprios pesquisadores
podem ser os especialistas de campo; Assim, eles podem ser capazes de conceber esquemas de
codificação de acordo com os objetivos da revisão da literatura (Gaur & Kumar, 2018).
Para esta análise, considerou-se as definições de upgrading ambiental conforme Quadro
1. Além de seis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram reacionados ao
meio ambiente, preservação e conservação ambiental, abrangendo temas como a água, energia,
produção e consumo sustentáveis, clima (redução de poluentes atmosféricos) e biodiversidade,
conforme exposto na Tabela 1.
Com base na questão da pesquisa, considerou-se central identificar a posição expressa
dos autores dos artigos com relação ao impacto da integração pelos países e setores nas CGV
sobre o upgrading ambiental. Foram definidas duas posições possíveis. Consideramos a posição
sendo favorável quando a relação encontrada é positiva, sem qualificações, e desfavorável
quando o artigo trouxe achados ou posições de que a integração se relaciona com piora das
condições ambientais sem restringir ou qualificar essa relação as condições especificas ou
particulares.

3.3.3. Categorização
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um
conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero, com os
critérios previamente definidos, logo, o objetivo da categorização é fornecer, por condensação,
uma representação simplificada dos dados brutos (Bardin, 2016).
Três eixos norteadores foram utilizados para a análise. Primeiro eixo é o nível de análise
em termos de escopo. Ou seja, foi criado um eixo para classificar os artigos que avaliaram o
upgrading ambiental no nível de país e de setor. Segundo é o resultado do upgrading. Os artigos
foram dividos em duas posições possíveis: aqueles com resultado favorável ao upgrading
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ambiental e aqueles com resultado desfavorável ao upgrading ambiental. Os artigos foram
classificados em uma escala de 0 a 0,5 que os pesquisadores classificaram como
moderadamente favorável e de 0,5 a 1 como favorável. O inverso foi verdadeiro; ou seja, de 0
a -0,5 moderadamente desfavorável e de -0,5 a -1 desfavorável. No terceiro eixo, os artigos
foram classificados em três categorias, de acordo com a abordagem metodológica: estudos
qualitativos, estudos quantitativos e estudos mistos (qualitativo/quantitativo). A matriz
resultante está exposta na Figura 2, com quatro quadrantes orientando a análise dos dados. O
quadrante 1 concentra a posição favorável no nível do país, o quadrante 2 a posição
desfavorável no nível país, o quadrante 3 concentra a posição favorável no nível do setor e o
quadrante 4 concentra a posição desfavorável no nível do setor.

Figura 2 - Matriz
Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.4. Validade e Confiabilidade dos Dados
Alguns critérios garantem apenas a validade ou a confiabilidade; neste estudo, optou-se
por utilizar a triangulação por garantir ambos, compondo um quadro mais evidente do
fenômeno por meio da convergência (de Paiva Júnior et al., 2011). Creswell (2010, p. 226)
sugere que se triangule diferentes fontes de informação examinando as evidências das fontes e
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utilizando-as para criar uma justificativa coerente para os temas. Se os temas forem
estabelecidos baseados na convergência de várias fontes de dados ou perspectivas dos
participantes, pode-se então inferir que a triangulação está auxiliando a validação do estudo.
Neste sentido ambos os autores analisaram os dados, fizeram a classificação e triangularam os
resultados.
O próximo passo foi codificar os artigos da amostra e estabelecer a confiabilidade do
processo de codificação. Para avaliar o grau de concordância nos escores foi utilizado o
coeficiente kappa. Os autores confirmaram a confiabilidade do processo de codificação,
codificando separadamente 15 artigos que foram escolhidos aleatoriamente após discutir o
significado de diferentes categorias para evitar possíveis discordâncias. Embora não exista um
valor acordado e bem definido, de acordo com a literatura existente (Neuendorf, 2002; Potter
& Levine-Donnerstein, 1999), selecionamos 15 (18%) dos artigos da amostra para testar a
confiabilidade entre os codificadores. Potter e Levine-Donnerstein (1999) sugerem que o
tamanho da subamostra para testes de confiabilidade entre codificadores é de 10% a 100% da
amostra total (Gaur & Kumar, 2018). A confiabilidade entre codificadores usando o coeficiente
kappa de Cohen foi de 86,6%, o que é aceitável (Neuendorf, 2002).

3.4.

RESULTADOS

3.4.1. Distribuição e Tema dos Artigos.
Mais da metade dos artigos, 44 ou 52,38%, foram publicados nos últimos dois anos
(2017 e 2018), revelando que o interesse e preocupação com o tema ambiental entre os
pesquisadores de CGV tem se intensificado recentemente. Os artigos foram publicados em uma
grande variedade de periódicos, 46 no total. O periódico com maior número de publicações é o
“Journal of Cleaner Production” com 14 publicações, sendo que destes 11 foram publicados
em 2017 e 2018. A lista completa de periódicos é apresentada no Apêndice. Os autores que
mais publicaram no período de 2005 a 2018 foram Stefano Ponte (5 artigos) and Klaus Hubacek
(4 artigos). Outra análise foi dos temas (ODS), tratados nos artigos. A partir de cada ODS,
foram identificados subtemas conforme Tabela 2. Em alguns artigos, foram identificados mais
de um tema.
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Tabela 2 - Os temas e subtemas relacionados as ODS
ODS

Tema

Subtema

6 e 14

Eficiência no uso da água

7
12

Eficiência energética
Produção e consumo sustentavel

13

Poluentes atmosféricos (ação climática)

Poluição da água
Crise da água
Energia global
Produção
Regulação (certificação)
Reciclagem de resíduos
Emissão de CO2 e SO2
Gas de efeito estufa
Paraíso de poluição (PHH)
Solo e ecossistema

15
Biodiversidade
Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.2. O Impacto da Integração em CGV sobre o Upgrading Ambiental
A análise de conteúdo dos artigos com relação ao impacto da integração em CGV sobre
o upgrading ambiental, de acordo com os critérios expostos na metodologia, levou os autores a
classificar 11 artigos no quadrante 1, nove artigos no quadrante 2, 23 artigos no quadrante 3 e
41 artigos no quadrante 4, conforme indicado na Figura 3. A classificação detalhada dos artigos
é apresentada no Apêndice.

Figura 3 - Matriz com os resultados
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4.2.1 Perspectiva favorável no nível país
O quadrante 1 concentra 11 artigos quantitativos que correspondem a percepção
favorável da integração em CGV no nível do país. No nível país as perspectivas favoráveis da
inserção em CGV no upgrading ambiental que se destacam estão relacionadas com a produção
e consumo sustentável (ODS 12 – 6 artigos), seguido da eficiência energética (ODS 7 – 3
artigos).
O upgrading ambiental no nível país está relacionado com a produção e consumo
sustentável (ODS 12) por meio das relações intersetoriais nacionais e estrangeiras que
beneficiam a sustentabilidade da produção e as políticas sustentáveis de tecnologias verdes
(Costantini, Crespi, Marin, & Paglialunga, 2017). Acresce a isso, o transbordamento
tecnológico de países desenvolvidos que levaria a melhoria da tecnologia verde nos países que
participam das cadeias globais de valor (Song & Wang, 2017).
Por sua vez, em relação a eficiência energética (ODS 7), representada pela energia
global gerada por meio de recursos renováveis, é indicada como a solução para acabar com os
“pontos de emissão” (Wiebe, 2018). O upgrading ambiental no nível país acontece por meio da
promoção destas fontes de energia renováveis (López, Arce, Kronenberg, & Rodrigues, 2018;
Wiebe, 2018). Exemplo, é o caso do governo chinês que está buscando aumentar a participação
do país em tecnologias alternativas mais limpas incluindo o gás natural, o que resolveria em
parte as emissões de carbono (López, Arce, & Zafrilla, 2013). As empresas podem aprender
com a integração na CGV, pois aumento nas posições da CGV responde por 35% da melhoria
na eficiência energética (Liu et al., 2018). Este resultado reforça que em um ambiente comercial
adequado, as CGV podem se tornar excelentes motores de crescimento energético sustentável
(Ploumen, 2014).

3.4.2.2 Perspectiva desfavorável no nível país
O quadrante 2 concentra nove artigos, sendo oito quantitativos e um qualitativo, que
correspondem a percepção desfavorável da integração em CGV no nível do país. A preocupação
no nível do país é maior no que se refere aos poluentes atmosféricos (ODS 13 – 5 artigos),
seguido da eficiência no uso da água (ODS 6 e 14 – 2 artigos).
O upgrading ambiental não acontece devido aos altos índices de poluentes atmosféricos
(ODS 13) como os gases de efeito estufa (Brandi, 2017) que são liberados na atmosfera. Um
exemplo são as emissões de CO2 e SO2, que induziram a China a gerar mais CO2 do que
emprego e valor agregado (Zhao et al., 2017). Apesar do comércio internacional contribuir para
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que a economia global reduzisse suas emissões totais de CO2, em comparação com uma
situação hipotética sem o comércio internacional, as cadeias de valor globais levaram a China
a se tornar um refúgio para outras regiões e suas exportações aumentaram as emissões mundiais
(Cai et al., 2018; López et al., 2018; White, Hubacek, Feng, Sun, & Meng, 2018). Em suma, o
custo ambiental do comércio internacional é maior do que da produção doméstica. Os altos
níveis de emissão de carbono são resultado tanto das diferenças no nível de regulamentação
ambiental entre os países, como da crescente fragmentação da produção, que exige mais
remessas de transporte internacional por meio das fronteiras múltiplas vezes (Meng et al.,
2018).
Outro agravante é a falta de eficiência no uso da água (ODS 6 e 14) que está relacionada
a escassez hídrica (Munoz Castillo et al., 2017) e a transferência de atividades industriais para
países em desenvolvimento que absorveram desproporcionalmente a carga das industrias
manufatureiras dos países desenvolvidos (Carrascal Incera et al., 2017). A água é, talvez, o
recurso mais interligado e básico do nosso planeta. No entanto, bilhões de pessoas enfrentam
desafios relacionados à falta de acesso água e saneamento (Hyvärinen, Keskinen, & Varis,
2016). Ademais, as culturas de biocombustíveis requerem quantidades significativas de água
que poderiam ser usadas para a produção de alimentos, abastecimento urbano ou geração de
energia (Munoz Castillo et al., 2017).

3.4.2.3 Perspectiva favorável no nível setor
O quadrante 3 concentra 23 artigos, incluindo 17 qualitativos, quatro quantitativos e
dois mistos (qualitativos/quantitativos), que correspondem a percepção favorável da integração
em CGV no nível do setor. Embora haja menos artigos em comparação à posição desfavorável,
a discussão favorável da inserção em CGV concentra-se na produção e consumo sustentável
(ODS 12 – 18 artigos), seguida da biodiversidade (ODS 15 – 4 artigos) e da eficiência energética
(ODS 7 – 1 artigo).
A perspectiva favorável da produção e consumo sustentável (ODS 12) indica a
transferência dos sistemas de valores do mundo industrializado para os países em
desenvolvimento. É uma forma de complementar as políticas de sustentabilidade precárias das
práticas até então adotadas nesses países, como, por exemplo, no setor vitivinícola (de uvas de
mesa) (Ras & Vermeulen, 2009). No setor agrícola ampliar o conceito de CGV para além da
economia, incluindo tanto racionalidades ambientais, quanto os atores das cadeias de valor
sustentáveis favorece a ocorrência do upgrading ambiental (Glin, Mol, Oosterveer, & Vodouhe,
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2011). Além disso, no setor de vestuário, as CGV representam tanto os impulsionadores do
upgrading ambiental quanto os meios para obter conhecimento e metas para o desempenho
ambiental (Khattak et al., 2015).
Já em relação a biodiversidade (ODS 15) as empresas do setor agrícola e moveleiro
inseridas na CGV contam com o princípio da boa governança para reduzir incêndios florestais
e terrestes (Purmono et al., 2008, 2018). Acresce a isso, as politicas de plantio com foco na
sustentabilidade, o comércio justo e a integração vertical (Purnomo, Guizol, & Muhtaman,
2009; Purnomo et al., 2018). Ademais, verifica-se o crescimento de investimentos privados no
setor agroalimentar para tratar questões ambientais (Rueda, Garret, & Lambin et al., 2017), e o
suporte para estratégias mais amplas que se preocupam com o upgrading social e ambiental
(Klooster & Mercado-Celis, 2016).
Outro tema que indica upgrading ambiental é a eficiência energética (ODS 7). A criação
de uma CGV de energia solar no Caribe substituiu a dependência do dióxido de carbono - uma
das causas de danos climáticos – e reduziu os custos de eletricidade e a importação de óleo
(Charles, 2014).

3.4.2.4 Perspectiva desfavorável no nível setor
O quadrante 4 concentra 41, sendo 32 qualitativos, cinco quantitativos e quatro mistos
(qualitativos/quantitativos) que correspondem a percepção desfavorável da integração em CGV
no nível do setor. No nível do setor, a integração em CGV não causa upgrading ambiental,
principalmente devido a dificuldades em relação a produção e ao consumo sustentável (ODS
12 – 28 artigos), seguidos pela biodiversidade (ODS 15 – 9 artigos), poluentes atmosféricos
(ODS 13 – 5 artigos), eficiência no uso da água (ODS 6 e 14 – 2 artigos) e eficiência energética
(ODS 7 – 1 artigo).
Na perspectiva desfavorável da produção e consumo sustentável (ODS 12) estão os
problemas relacionados com a regulação (certificação) tanto no setor agrícola quanto no setor
industrial onde se discute a legitimidade dos padrões do Norte frente aos do Sul (Kagawa et al.,
2015; Schouten & Bitzer, 2015). Também, destaca-se o baixo retorno do investimento,
principalmente para os pequenos produtores observados nos setores têxtil, de vestuário,
agroalimentar e madeireiro (Goger, 2013; Klooster, 2005, 2006; Kogg & Mont, 2012;
Riisgaard, 2011). Ainda como perspectiva desfavorável no setor agroalimentar, estão a falta de
definição e aplicação de regras internacionais, que possam inclusive especificar padrões para
produtos que possam surgir no futuro (Olper, 2017), a a falta de redes de sustentabilidade
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inclusivas (Ponte & Cheyns (2013). Além disso, no setor marítimo, está a falta de um
alinhamento mais forte entre regulamentação, iniciativas de sustentabilidade do setor e as várias
partes interessadas (Poulsen et al., 2016)
No que se refere a biodiversidade (ODS 15), os principais problemas encontrados no
setor de biocombustível que impedem o upgrading ambiental são o desgaste do solo e a
apropriação indevida de terra (Mintz-Habib, 2013; Neimark, Mahanty, & Dressler, 2016;
Nygaard & Bolwig, 2018). Além da má gestão, extração ilegal de madeira e confrontos entre
produtores e PMEs sobre a apropriação de terras observados no setor florestal de teca da
Indonésia. (Purnomo et al., 2009).
Outro tema que não favorece o upgrading ambiental no nível do setor é a emissão de
poluentes atmosféricos (ODS 13). No setor de transporte marítimo o crescimento de longo
prazo, tanto no volume da navegação quanto nas emissões, parece ser substancialmente maior
do que qualquer ganho de ecoeficiência. Os controles regulatórios como os desenvolvidos para
algumas águas européias contribuirão pouco para as reduções de emissões de carbono (Pettit,
Wells, Haider, & Abouarghoub, 2018). Outro agravante é a transferência dos processos de
manufatura da indústria de metais, intensivos em poluição, dos países desenvolvidos para os
países em desenvolvimento devido a regulamentos ambientais menos rigorosos nestes países,
mantendo assim os processos de fabricação “limpos” nos países desenvolvidos (Xiong,
Millington, & Xu, 2018).
A ineficiência no uso da água (ODS 6 e 14) mostra que a poluição não é o único ponto
crítico. A escassez deste recurso também pode levar a graves consequências, como na China e
na Índia classificados como “países de alto risco hídrico”, devido a sua alta intensidade de
utilização de água em setores altamente poluentes como a produção de eletricidade e a indústria
química (Acquaye et al., 2017). O mesmo ocorre nas plantações que utilizam quantidades
substanciais de água e causam poluição por meio do escoamento tóxico proveniente das
pulverizações com pesticidas e herbicidas o que torna o acesso à água cada vez mais difícil em
algumas comunidades (Noor, Gassner, Terheggen, & Dobie, 2017). Acresce o intensivo uso de
químicos na produção de couro que contaminam a água com cromo e, ainda, causam poluição
do ar por meio do uso de solventes orgânicos (Memedovic & Matilla, 2008).
E por fim, a falta de eficiência energética (ODS 7). As mudanças nas CVGs e sua
composição setorial podem diminuir o aumento das pegadas energéticas globais. No entanto,
até que isso ocorra, é improvável que elas consigam compensar a crescente demanda por
energia (Kaltenegger et al., 2017). O resultado consolidado por ODS pode ser apreciado na

69
Tabela 3. Esse resultado consolidado, em conjunto com a analise dos diferentes níveis de análise
e métodos empregados. A análise completa dos artigos é apresentada no Apêndice.
Tabela 3 - As percepções do upgrading ambiental no nível país e no nível setor
ODS

Tema

6 e 14
7
12

Nível país
Favorável Desfavorável

Eficiência no uso da água
Eficiência energética
Produção e consumo
sustentavel
13
Poluentes atmosféricos (ação
climática)
15
Biodiversidade
Nota: O caractere * significa “controverso”
Fonte: Elaborado pelo autor

3.5.

Nível setor
Favorável Desfavorável

X
X
X

X*
X

X
X*
X
X
X

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O intuito dessa seção, com base nos resultados, é apresentar uma consolidação do

upgrading ambiental relacionado as ODS e propor agendas futuras de pesquisa para cada ponto.
A inserção na cadeia global de valor não favorece o upgrading ambiental relacionado a
eficiência no uso da água (ODS 6 e 14) nos níveis país e setor. A inserção das empresas na
CGV não garante uma perspectiva favorável ao upgrading ambiental, pois há uma transferência
de atividades industriais para países em desenvolvimento onerando o uso de recursos hídricos
escassos (Carrascal Incera et al., 2017). Ademais, verifica-se que as empresas não tratam o
escoamento tóxico (Noor et al., 2017) e o uso intensivo de produtos químicos (Memedovic &
Matilla, 2008) na água. Isso implica em uma agenda de pesquisa que:
a) Avalie quais os principais problemas que impedem o upgrading ambiental relacionado
ao uso da água.
b) Determine o que deve ser feito para que as cadeias globais de valor possam facilitar a
conservação das reservas naturais de água do planeta.
Tanto no nível país quanto no nível setor, a inserção em cadeias globais de valor não
permite que o upgrading ambiental aconteça devido a emissão de poluentes atmosféricos (ODS
13) observada como altas taxas de emissões de CO2 e SO2 (Zhao et al., 2017) e gases de efeito
estufa (Brandi, 2017), e na criação dos paraísos de poluição que concentram as emissões de
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países desenvolvidos e em desenvolvimento, como a China (Cai et al., 2018). Isso implica em
uma agenda de pesquisa que consiga:
c) Sugerir para países, setores e empresas caminhos mais sustentáveis rumo a substituição
de energia não renovável - associada a poluição e degradação ambiental - por energia
renovável, ou energia limpa.
A participação em CGV favorece o upgrading ambiental relacionado a eficiência
energética (ODS 7) no nível do país (Liu et al., 2018; Lopez et al., 2018; Wiebe, 2018) e no
nível setor, embora este último ainda seja controverso. Por um lado, existe uma perspectiva
favorável no nível setor com relação a substituição do dióxido de carbono por energia solar
(Charles, 2014). Por outro lado, existe uma perspectiva desfavorável de que por mais que as
mudanças nas CGV amorteçam o aumento de pegadas energéticas globais, o esforço ainda não
é suficiente (Kaltenegger et al., 2017), logo a posição é inconclusiva. Isso demanda uma agenda
de pesquisa para:
d) Corroborar a existência de uma tendência favorável ou desfavorável de que os setores
estejam buscando alternativas sustentáveis de geração de energia.
A inserção em cadeias globais de valor não favorece o upgrading ambiental relacionado
a biodiversidade (ODS 15) no nível do setor. A inserção das empresas na CGV não garante uma
perspectiva favorável para o upgrading ambiental devido a fatores como o desgaste do solo e
apropriação indevida de terra (Mintz-Habib, 2013; Neimark et al., 2016; Nygaard & Bolwig,
2018). Todavia não temos pesquisas no nível país. A falta de uma posição no nível país
demanda uma agenda de pesquisa que:
e) Busque uma percepção (favorável ou desfavorável) do uso e conservação do solo e do
ecossistema para que seja possível confrontar os resultados entre os níveis de análise.
f) Ao mesmo tempo, conduzir pesquisas que indiquem medidas para a realização do
upgrading ambiental da biodiversidade.
Similar a eficiência energética, a produção e consumo sustentável (ODS 12) indica uma
perspectiva favorável de upgrading ambiental no nível país (Costantini et al., 2017; Ras &
Vermeulen, 2009; Sakai et al., 2017; Song & Wang, 2017), porém desfavorável no nível setor
(Glasbergen, 2018; Larsen et al., 2018; Minten et al., 2018; Olper, 2017; Poulsen et al., 2016).
Isso demanda uma agenda de pesquisa que explique:
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g) Por que as práticas e os processos de produção observados no nível país não apresentam
os mesmos resultados que no nível setor.
h) Por que as dificuldades de regulação e certificação encontradas no nível do setor não
são percebidas no nível país.
Uma limitação que também sugere uma agenda de pesquisa está relacionada ao número
restrito de artigos no nível da firma. Nesta revisão de literatura, encontramos apenas cinco
artigos com pesquisas no nível da firma, todos qualitativos e relacionados apenas com a
produção e consumo sustentável (ODS 12), destes, três artigos discorrem sobre produção, e
dois sobre regulação/certificação. No nível da firma, estão faltando discussões sobre upgrading
ambiental relacionado a eficiência no uso da água (ODS 6 e 14), eficiência energética (ODS 7),
poluentes atmosféricos (ODS 13), e biodiversidade (ODS 15).
Mesmo com este número reduzido de artigos, observou-se uma perspectiva favorável
da inserção das firmas em CGV no upgrading ambiental. As empresas desenvolvem estratégias
verdes para reduzir os impactos ambientais enquanto obtêm benefícios econômicos e
competitividade, que podem ser internos à empresa, mas também se aplicam às cadeias de valor,
com diferentes implicações em termos de poder de barganha e apropriação de valor (De Marchi
et al., 2013b). Mesmo CGV impulsionadas por compradores e grandes varejistas, têm efeito
significativo nas políticas ambientais dos fornecedores (Ivarsson & Alvstam, 2010), como no
caso da Nike, que expandiu suas preocupações com os fornecedores para as condições de
trabalho, proteção ambiental e bem-estar da comunidade (Lim & Phillips 2008). Uma forte
interação com os fornecedores, tanto para desenvolver novos produtos quanto para verificar as
condições do processo, caracterizou as CGV nas quais as empresas lideres conseguiram
efetivamente reduzir os danos ambientais ao longo das cadeias de suprimentos (De Marchi et
al., 2013a)

3.6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi analisar se a inserção em cadeias globais de valor favorece

o upgrading ambiental, considerando como níveis de análise o país e o setor. O resultado de um
modo geral apresenta uma perspectiva desfavorável para o upgrading ambiental. Os pontos
desfavoráveis estão associados as ODS 6, 7, 12, 13, 14 e 15. A ODS 7 apesar de favorável no
nível país se mostra inconclusiva no nível setor, uma vez que apresenta perspectivas favoráveis,
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mas também perspectivas desfavoráveis. A ODS 12 é favorável no nível do país, mas
desfavorável no nível do setor.
Como contribuição acadêmica, o artigo busca fomentar a discussão sobre o upgrading
ambiental em cadeias globais de valor (De Marchi et al., 2013b; Khattak et al. 2015; Khattak
& Pinto, 2018; Poulsen et al., 2016, 2018) ao lançar luz sobre as ODS que necessitam de
medidas mais efetivas para evitar um possível colapso ambiental. A agenda de pesquisa descrita
incentiva estudos que promovam o cruzamento das CGV com as ODS. Isso é importante por
duas razões. Primeiro, as cadeias globais de valor conduzem reformas sociais e ambientais
(Bush et al., 2015). Segundo, as ODS oferecem fornecem uma oportunidade para promover
abordagens conceituais e práticas mais radicais que desafiam o entendimento reduzido da
sustentabilidade (Moore, 2015).
Em termos gerenciais, o estudo aponta para questões ambientais críticas, como o uso e
a preservação da água, a regulamentação das práticas ambientais, a emissão de poluentes
atmosféricos, e a conservação do solo e do ecossistema. Como resultado, surgem sugestões para
as empresas que integram ou pretendem integrar as cadeias globais de valor e que buscam
promover o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o principio da boa governança - que
consiste na transparência, participação, responsabilidade, coordenação e capacidade para
reduzir problemas ambientais (Purmono et al., 2018), ou a criação de programas estruturados
de compliance que poderiam, por meio de um compromisso ético, melhorar os padrões
trabalhistas, ambientais e de bem-estar da comunidade (Lim & Phillips 2008).
Como contribuição social, o estudo destaca a importância do apoio do governo na
adoção de fontes de energia limpa, bem como na criação de políticas públicas voltadas para a
reciclagem de resíduos. O governo também pode estimular a adoção de certificações ambientais
capazes de regular, tanto a produção primária que utiliza e interage com a base de recursos
locais (biodiversidade, solo e água), quanto as emissões de poluentes atmosféricos (substâncias
tóxicas ou emissões de gases de efeito estufa). Em suma, o governo tem o papel de fazer com
que as empresas efetivamente assumam sua parcela de responsabilidade perante a preservação
ambiental, alcançando assim os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU.
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A complexidade de muitos padrões
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definição e aplicação de regras
internacionais. Elas não podem
especificar padrões futuros.
Integrar o up. econômico em uma
estratégia mais ampla que inclua o upg.
social e ambiental poderia promover a
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trabalho, as comunidades humanas e os
serviços ambientais.
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Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: Método: QL=qualitativo; QT=quantitativo; MT=misto
Nível: S=setor; P=país
Dimensão: EE=eficiência energética; PCS=produção e consumo sustentável; BIO=biodiversidade;
PA=poluentes atmosféricos; EA=eficiência da água.
Categoria: RE=regulação; SE=solo e ecossistema; PHH=paraíso de poluição; EG=energia global;
CO2 e SO2=emissões de CO2 e SO2; PR=produção; GEE=gás de efeito estufa; CA=crise da água;
PA=poluição da água; RCL=reciclagem
Posição: O=otimista; MO=moderadamente otimista; P=pessimista; MP=moderadamente pessimista
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4.
ARTIGO III – UPGRADING ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL EM
CADEIAS GLOBAIS DE VALOR
Resumo
O artigo tem como objetivo analisar o upgrading social e o upgrading ambiental como resultado
do upgrading econômico. Para tanto explora o efeito do upgrading econômico na promoção do
upgrading social e ambiental ao comparar países emergentes com países desenvolvidos líderes
das cadeias globais de valor. Neste trabalho utilizou-se o enfoque quantitativo de pesquisa de
caráter exploratório. As hipóteses foram testadas estatisticamente por meio da técnica de
modelagem de equações estruturais e da análise multigrupo utilizando o software SmartPLS. A
coleta dos dados foi realizada por meio de survey resultando em uma amostra de 556
respondentes localizados na Índia, Brasil, EUA e Alemanha. Os resultados confirmam que o
upgrading econômico promove tanto o upgrading social quanto o upgrading ambiental. O
resultado mostra ainda que apesar dos países emergentes estarem fazendo mais upgrading
isoladamente, tanto a relação entre o upgrading econômico e o upgrading social quanto do
upgrading econômico com o upgrading ambiental ainda é mais forte nos países desenvolvidos.
Palavras-chave: Negócios Internacionais; Cadeia Global de Valor; Upgrading Econômico;
Upgrading Social; Upgrading Ambiental; Survey; Análise Multigrupo
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4.1.

INTRODUÇÃO
A globalização alterou a dinâmica competitiva das nações, empresas e indústrias.

(Gereffi, 2018). A fragmentação da produção levou a níveis crescentes de especialização e
diferenciação (Gereffi, 2009). Dentro deste contexto a abordagem das cadeias globais de valor
(CGV) foi criada para entender melhor como o valor é criado, capturado, sustentado e
aproveitado em todos os tipos de indústrias (Gereffi & Lee, 2016). Um dos principais insights
é a crescente importância dos compradores globais como principais impulsionadores na
formação de redes de produção e comércio internacionalmente dispersas (Gereffi & Lee, 2012).
A abordagem de cadeias globais de valor fornece uma ferramenta útil para entender
como os produtores locais estão vinculados aos mercados globais e como as empresas líderes
podem organizar as cadeias complexas que conectam esses produtores (Nadvi, 2011). O
framework é baseado em dois conceitos centrais que permitem uma visão holística das
indústrias globais: a “governança” que mostra como o poder corporativo pode moldar
ativamente a distribuição de lucros e riscos em uma indústria e ainda os atores que exercem tal
poder por meio de suas atividades (Gereffi & Lee, 2012), e o “upgrading” que envolve as
estratégias usadas por países, regiões, empresas e outros stakeholders econômicos para manter
ou melhorar suas posições na economia global (Gereffi, 2005).
Desde a década de 90, os pesquisadores de CGV têm se debruçado em temas
relacionados a promoção do desenvolvimento econômico, e apenas de forma secundária
abordado o tema da sustentabilidade social e ambiental (Humphrey, 2014, p. 104).
Recentemente existe uma preocupação crescente tanto nos países desenvolvidos quanto nos
países em desenvolvimento de que os ganhos econômicos de participar das cadeias de
fornecimento globais não se traduzem necessariamente em bons empregos ou empregos
estáveis e, no pior dos casos, o upgrading econômico pode estar ligado a uma deterioração
significativa das condições de trabalho, ou rebaixamento social (Barrientos, Mayer, Pickles &
Posthuma, 2011b)
A literatura existente muitas vezes pressupõe que o upgrading econômico se traduzirá
automaticamente em upgrading social por meio de melhores salários e condições de trabalho
(Haworth, 2013). Entretanto, existem estudos de caso que fornecem uma imagem distinta
(Clarke & Boersma, 2017; Miszczynski; 2016; Stringer, Simmons, Coulston & Whittaker,
2014). Embora o upgrading social possa ser o resultado do upgrading econômico, ele pode ser
frustrado se o emprego criado for altamente inseguro e explorador (Barrientos, Gereffi & Rossi,
2011a). A relação entre upgrading econômico e upgrading social ainda é enigmática devido a
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descobertas diferentes e conflitantes em vários setores (Khattak, Haworth, Stringer & BensonRea, 2017). Logo existe uma controvérsia.
Outra discussão que não apresenta posição clara é a promoção do upgrading ambiental.
Na literatura de CGV o upgrading ambiental ainda não foi extensivamente teorizado (Goger,
2013; De Marchi, Di Maria, & Micelli, 2013; Jeppesen & Hansen, 2004). Estudos de caso
mostram que o upgrading ambiental pode favorecer a geração de energia renovável (Wiebe,
2018; López, Arce, & Zafrilla, 2018) e o transbordamento tecnológico (Song & Wang, 2017).
Entretanto outros estudos apontam problemas de regulação tanto no setor agrícola quanto
industrial (Kagawa et al., 2015; Schouten & Bitzer, 2015; Pettit, Wells, Haider, &
Abouarghoub, 2018), a transferência de atividades intensivas em poluição para países menos
rigorosos (Xiong, 2018), e a falta de definição de regras internacionais (Olper, 2017). Logo, os
resultados das pesquisas são contraditórios.
Partindo do pressuposto que a integração em cadeias globais promove o upgrading e
considerando os efeitos que a operação sob vários tipos de governança pode exercer (NavasAlemán, 2011), uma questão de pesquisa aberta é determinar em que medida a realização de
uma forma de upgrading leva a outra (Golini, De Marchi, Boffelli, & Kalchschmidt, 2018). No
caso desta pesquisa determinar se o upgrading econômico, já muito discutido em estudos de
caso de CGV (Giuliane, Pietrobelli, & Rabellotti, 2005; Humphrey & Schmitz, 2002; NavasAléman, 2011), leva ao upgrading social (Barrientos et al. 2011a, 2011b; 2016; Milberg &
Winkler, 2011) e ao upgrading ambiental (De Marchi et al, 2013). Diante deste objetivo, esta
pesquisa defende que o upgrading econômico está associado positivamente com upgrading
social e com o upgrading ambiental, e que a associação do upgrading econômico tanto com o
upgrading social quanto com o upgrading ambiental é mais forte nos países desenvolvidos do
que nos países emergentes.
Neste artigo, fornecemos contribuições empíricas a literatura sobre upgrading em CGV.
Primeiro, ao examinar as relações entre os upgradings econômico (Humphrey & Schmitz,
2002), upgrading social (Barrientos et al., 2011b) e upgrading ambiental (De Marchi et al.,
2013; Jeppesen & Hansen, 2004) no Brasil, Índia, USA e Alemanha. Segundo, ao utilizar uma
abordagem quantitativa baseada em dados primários, uma vez que a extensa literatura sobre
CGV que investiga formas de governança e tipos de upgrading é majoritariamente qualitativa
(Golini et al., 2018). Terceiro, contribui com a literatura que discute que o upgrading econômico
pode, mas não necessariamente leva ao upgrading social (Barrientos et al., 2011b, 2016; Lee,
Gereffi, & Barrientos, 2011; Bernhardt & Milberg, 2011; Milberg & Winkler, 2011; Knorringa
& Pegler, 2006). Ao estabelecer a associação entre o upgrading econômico e o ambiental o
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artigo contribui com a literatura de upgrading ambiental em CGV (Poulsen, Ponte, & SornnFriese, 2018; Poulsen, Ponte & Lister 2016; Khattak & Pinto, 2018; Khattak, Stringer, BensonRea, & Haworth, 2015; Goger 2013; De Marchi et al., 2013; Jeppesen & Hansen, 2004).
Finalmente, ao utilizar o método de análise multigrupo para verificar as associações entre os
upgrading em países desenvolvidos e emergentes o artigo contribui com a discussão sobre a
perspectiva desenvolvido-emergente (Kaplinsky & Farooki, 2010; Kaplinsky, Tijala, &
Terheggen, 2010).
Como contribuição prática fornece subsídios para os gerentes de empresas que
participam ou pretendem participar de CGV de que a relação entre o upgrading econômico, o
social e o ambiental é positiva. E ainda como contribuição social indica políticas públicas que
podem ajudar as empresas de países emergentes a participarem, ou ainda, a aumentarem sua
competitividade em CGV uma vez que os resultados irão se refletir em melhores salários e
preservação ambiental.
Este artigo está organizado da seguinte forma. Inicialmente apresenta-se a
fundamentação teórica e as hipóteses. Em seguida explica-se o método de pesquisa quantitativo
utilizado. Na última seção discute-se os resultados e aponta-se a agenda de pesquisa. Por fim
apresenta-se as conclusões, as contribuições e as limitações da pesquisa.

4.2.

REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES

4.2.1. Cadeia Global de Valor
A análise da cadeia global de valor (CGV) teve origem em uma estrutura chamada
“global commodity chain” que surgiu na década de 90 para vincular o conceito de cadeia de
valor agregado diretamente à organização global das indústrias (Gereffi & Korzeniewicz 1994).
À medida que mais pesquisas se concentram na criação e captura de valor em toda a gama de
possíveis atividades em cadeia, o conceito de CGV se tornou amplamente aceito como um
rótulo abrangente para esse corpo de literatura (Gereffi 2005). O conceito de CGV ganhou
popularidade como a forma de analisar a expansão internacional e a fragmentação geográfica
das cadeias de fornecimento contemporâneas. Ao analisar a sequência de atividades envolvidas
na produção de bens (ou serviços), o foco principal dos estudos da CGV é como o valor é criado
e capturado nas cadeias de valor em expansão global (Golini et al., 2018). Adotado por muitas
das mais importantes organizações internacionais relacionadas com o desenvolvimento
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econômico, a abordagem de CGV discute a relação entre os conceitos de governança e
upgrading (Gereffi & Lee, 2012) analisando como os sistemas globais de produção e
distribuição

são

organizados

e

concentrando-se

principalmente

nas

questões

de

(re)organização, coordenação, governança e poder da indústria na cadeia (Humphrey &
Schmitz, 2002).
A análise da CGV é constituída por seis dimensões básicas divididas em elementos
globais (determinados pela dinâmica da indústria em nível global) e elementos locais. Os
elementos globais são: (i) uma estrutura de entrada (input) e saída (output), (ii) o escopo
geográfico; (iii) a estrutura de governança. E os elementos locais são: (4) o upgrading; (5) o
contexto institucional onde as CGV estão incorporadas nas dinâmicas econômicas, sociais e
institucionais; e (6) os stakeholders, que se refere a como os diferentes atores locais da cadeia
de valor interagem para alcançar o upgrading industrial (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016).
Entre estes elementos são considerados pilares da abordagem de CGV: (i) a governança:
pilar central da visão global (de cima para baixo) que explica como a cadeia de valor é
controlada. Concentra-se principalmente nas empresas líderes que por meio de relações de
autoridade e poder determinam como os recursos financeiros, materiais e humanos são alocados
e fluem dentro de uma cadeia. São observados cinco tipos de distintos de estrutura: governança
de mercado, modular, relacional, cativa e hierárquica, que são determinadas com base em três
fatores: (1) a complexidade das transações entre empresas; (2) o grau para o qual essa
complexidade pode ser atenuada por meio de codificação; e (3) até que ponto os fornecedores
têm as capacidades necessárias para atender aos requisitos dos compradores. (Gereffi,
Humphrey, & Sturgeon, 2005); e (ii) o upgrading, pilar central da perspectiva local (de baixo
para cima) que descreve o movimento dinâmico dentro da cadeia de valor (Humphrey &
Schmidt, 2002). Concentra-se nas estratégias usadas pelos países, regiões e outras partes
econômicas interessadas para manter ou melhorar suas posições na economia global (Gereffi &
Fernandez-Stark, 2016). Este artigo foca o upgrading, especificamente o upgrading social e
ambiental como resultado do upgrading econômico.

4.2.2. Upgrading
O upgrading se refere a “um processo de melhoria da capacidade de uma empresa ou
economia de se deslocar para um nicho econômico mais lucrativo e/ou tecnologicamente
sofisticado, com uso intensivo de capital e habilidade" (Gereffi, 1999), ou ainda, é uma
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inovação para aumentar o valor agregado (Giuliani et al., 2005). Consiste em adquirir
capacidades e acessar novos segmentos de mercado por meio da participação em cadeias
específicas (Bolwig, Ponte, Du Toit, Riisgaard, & Halberg, 2010). O Upgrading corresponde
ao processo pelo qual as empresas melhoram sua posição em termos de valor agregado e
capacidades produtivas nas cadeias de valor (Barrientos, 2011), e é utilizado como uma medida
de referência para verificar se a participação nas CGV efetivamente leva ao desenvolvimento
das empresas participantes (Gereffi, 2009).
O conceito de upgrading em CGV baseia-se na noção schumpeteriana de renda
econômica, na qual uma empresa inova e mantém um monopólio de curto prazo sobre a
inovação para capturar lucros. Em seguida, as empresas competitivas imitam a inovação e
diminuem a lucratividade desta, o que estimula esforços adicionais para inovar (Kaplinsky,
1998). Este ciclo de inovação e upgrading pode criar novas vantagens competitivas e
impulsionar o desenvolvimento nacional, que desempenha um papel na política industrial que
promove e apoia a inserção de empresas locais em cadeias orientadas por compradores (Gereffi,
1995, 2005).
O upgrading é considerado uma trajetória de desenvolvimento ganha-ganha que
aprimora a competitividade econômica e o bem-estar social (Goger, 2013). Dado o nível e a
velocidade crescentes da globalização, todos os países precisarão inevitavelmente encontrar
maneiras de aprimorar as atividades econômicas, explorando assim suas vantagens
competitivas nos mercados globais. Isso é especialmente importante para os países em
desenvolvimento que tentam entrar no mercado global (Goto, 2010).
De acordo com a literatura de CGV três tipos de upgrading foram identificados:
upgrading econômico (Humphrey & Schmitz, 2002), upgrading social (Barrientos et al.,
2011b), e upgrading ambiental (De Marchi et al., 2013). O upgrading econômico é definido
como a mudança para atividades de maior valor agregado na produção, para melhorar a
tecnologia, o conhecimento e as habilidades, e para aumentar os benefícios ou lucros
decorrentes da participação nas CGV (Gereffi, 2005). Existem quatro tipos de upgrading
econômico (Humphrey e Schmitz, 2002):
•

Upgrading de produto: caracterizado pela mudança para linhas de produto mais
sofisticadas. Se refere a introdução de novos produtos, alteração de projetos, e melhoria
da qualidade. São indicadores de upgrading de produto: Novos modelos, novas linhas,
preços mais altos, novos materiais (Navas-Alemán, 2011);

•

Upgrading de processo: relacionado a melhorias no sistema de produção
(reorganizando o sistema de produção ou introduzindo tecnologia superior). Envolve a
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aquisição de novas máquinas, a implementação de um programa de controle de
qualidade, a redução dos prazos de entrega, a redução de desperdícios e, em geral, a
uma transformação mais eficiente de insumos em produtos. São indicadores de
upgrading de processo: Investimentos em máquinas, treinamento da força de trabalho,
mudanças no layout, novas técnicas de gerenciamento, introdução de programas de
qualidade total, práticas social e ambientalmente corretas (Navas-Alemán, 2011);
•

Upgrading funcional: envolve a mudança para diferentes estágios (ou funções) além da
produção, com a finalidade de aumentar o conteúdo geral de habilidades das atividades.
Geralmente, isso implica a mudança para novos elos da cadeia de valor - geralmente
com margens mais altas e atividades difíceis de replicar - como design original, marca
e marketing (Navas-Alemán, 2011). São indicadores de upgrading funcional: Aquisição
de habilidades em uma atividade em cadeia que a empresa não possuía antes, por
exemplo, um produtor começando a projetar seus próprios produtos ou lançando suas
próprias marcas, coordenando sua própria cadeia de suprimentos, entrando em novos
mercados e assim por diante (Navas-Alemán, 2011);

•

Upgrading de cadeia: onde as empresas mudam para novas indústrias, mas
frequentemente relacionadas.
Posteriormente surgiram na literatura de CGV o upgrading social (Bernhardt & Milberg,

2011; Milberg & Winkler 2011; Barrientos et al., 2011a, 2011b) e o upgrading ambiental (De
Marchi et al. 2013; Jeppesen & Hansen 2004). O upgrading social é definido como o processo
de melhoria dos direitos dos trabalhadores como atores sociais e do aumento da qualidade de
seu emprego (Barrientos et al. 2011b). Dentro deste conceito, o upgrading social é composto
por dois elementos: (i) os padrões mensuráveis representado pelas categorias de salários, bemestar físico (por exemplo, saúde e segurança, ambiente de trabalho e horário de trabalho) e
segurança no emprego (por exemplo, tipo de contrato, proteção social), e (ii) os direitos de
habilitação, que são a expressão plena dos direitos dos trabalhadores, compreendem a liberdade
de associação e negociação coletiva, direito de escolher livremente o emprego, e a não
discriminação (Barrientos, Knorringa, Evers, Visser, & Opondo, 2016; Rossi, 2013).
O upgrading ambiental é definido como o processo pelo qual os agentes econômicos se
movem em direção a um sistema de produção que evita ou reduz os danos ambientais de seus
produtos, processos ou sistemas gerenciais (De Marchi et al., 2013). Ele ocorre quando uma
empresa melhora seu desempenho ambiental por meio de alterações na tecnologia de produtos
e processos, sistemas de gerenciamento, tratamento de resíduos e emissões e assim por diante,
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podendo ser originada por meio da colaboração externa como sendo o próprio objetivo de uma
transação comercial (venda de bens e serviços ambientais) ou pode ser um efeito colateral não
intencional (uma 'externalidade') de uma transação comercial realizada por outros motivos que
não necessariamente a garantia do upgrading ambiental (Jeppesen & Hansen 2004). O
upgrading ambiental pode ocorrer de forma reativa (por exemplo, em resposta às exigências
regulatórias ou do cliente) e/ou proativamente (por exemplo, como parte das estratégias de
ecologização, otimização do uso de energia, desenvolvimento de novos portfólios de
produtos/serviços e reposicionamento da marca) (Poulsen et al., 2018).

4.2.3. Upgrading Econômico x Upgrading Social e Upgrading Ambiental
Um dos benefícios principais da integração em CGV é a criação de empregos que além
de diminuir os níveis de desemprego também melhora a capacitação e a empregabilidade da
força de trabalho (Lanz & Werner, 2018). O conceito de upgrading social compreende os
ganhos nos padrões de vida e nas condições de trabalho ao longo do tempo, sendo o emprego e
a remuneração suas expressões mais básicas, seguidos das questões relacionadas as condições
de trabalho (Milberg & Winkler, 2011). Existem teorias econômicas concorrentes sobre a
determinação dos salários. A tensão teórica está entre as abordagens neoclássica e
institucionalista: na primeira, a ligação entre o upgrading econômico e o social é automática
uma vez que a demanda de trabalho, e consequentemente os salários, são amplamente
determinados pela tecnologia, enquanto na segunda há uma variedade de normas e
regulamentos que mediam essa relação uma vez que os salários são o resultado de um processo
de negociação que é determinado pela força relativa dos dois lados (Milberg & Winkler, 2011).
O upgrading econômico, particularmente em processos e produtos, pode ser alcançado
por meio da CGV por transferência tecnológica de compradores internacionais. Ao mesmo
tempo, os compradores afetam os fornecedores, exigindo melhores condições de trabalho por
meio de seus códigos de conduta. Cada vez mais, os fornecedores são pressionados a acomodar
essas condições e a capacidade de responder a essas demandas depende, em certa medida, de
seu sucesso no upgrading econômico (Goto, 2011)
O upgrading econômico envolve a mudança para atividades de maior valor agregado, e
o upgrading social envolve melhores trabalhos, padrões e direitos para trabalhadores e pequenos
agricultores (Barrientos et al., 2011b; Bernhardt & Milberg, 2011). Juntos, argumenta-se, eles
ilustram como as oportunidades e restrições são moldadas pelas relações inter-relacionadas
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entre comprador-fornecedor e fornecedor-trabalhador, estendendo-se por diversos contextos
geográficos em escalas globais (Barrientos et al., 2016).
Cada tipo de upgrading econômico incorpora uma dimensão capital (relacionada ao uso
de novas máquinas ou de tecnologia avançada) e uma dimensão trabalhista (relacionada ao
desenvolvimento de habilidades ou ao aumento de produtividade dos trabalhadores) (Gereffi,
2018, pp. 232-233). O upgrading de processo pode oferecer melhorias em padrões mensuráveis,
especialmente em termos de redução de horas extras excessivas, melhoria do ambiente de
trabalho e contratos regulamentados. O upgrading de produto pode oferecer oportunidades de
treinamento em novas habilidades e tecnologias caso o novo produto implique uma produção
mais sofisticada. O upgrading funcional requer um nível mais alto de habilidades na força de
trabalho, o que por sua vez implica grande investimento em treinamento e pagamento de
salários mais altos para trabalhadores qualificados (Rossi, 2013).
A exemplo disso, os estudiosos estão começando a identificar conjuntos de condições
em CGV e clusters industriais sob os quais o upgrading econômico e social pode se unir e se
fortalecer mutuamente (Barrientos et al., 2011b, Mayer & Gereffi, 2010; Puppim de Oliveira
2008). A pesquisa realizada por Rossi (2011) com indústrias de vestuário no Marrocos que
classificou os trabalhadores em regulares (relacionados a contratos permanentes, proteção
social e salário mínimo) e irregulares (relacionados a contratos temporários, salários variáveis
e excluídos da cobertura de proteção social), embora mostrando resultados mistos, concluiu que
os upgradings de processo, de produto e funcional afetam positivamente os trabalhadores
considerados regulares. O estudo de Barrientos et al. (2016) sobre a horticultura africana aponta
que o upgrading econômico e o social foram alcançados por produtores e trabalhadores com
capacidades e habilidades para se atualizar e encontrar novas oportunidades. O estudo de
Khattak et al. (2017) sobre a indústria de vestuário no sul da Ásia demonstrou uma relação
positiva entre upgrading de produto, de processo, funcional e o upgrading social. Logo, a
argumentação no leva a seguinte hipótese:
H1a: O upgrading econômico está associado positivamente com o upgrading social
O upgrading ambiental e o upgrading econômico estão interligados, seja pela melhoria
dos processos, pelo uso de novos materiais e novas tecnologias, por gerar produtos modernos
que incorporam valor ambiental, por meio de estratégias de marca e posicionamento ou ainda
por meio de certificações para obtenção de rótulos ecológicos (Poulsen et al., 2016).
Para De Marchi, Di Maria e Micelli (2013) ao unir o upgrading econômico e o upgrading
ambiental, uma empresa pode aumentar seu poder dentro da CGV – seja por meio de suas novas
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competências, seus relacionamentos de mercado ou do controle de tecnologia, “subindo” tanto
em posição, quanto no valor capturado pela empresa. Em seu estudo de caso na indústria italiana
de artigos para o lar eles propuseram um framework com diferentes tipos de upgrading
ambiental, semelhantes aos identificados no upgrading econômico (Figura 1). Neste estudo, em
termos ambientais, o upgrading de processo se refere às estratégias de “eco eficiência”, uma
empresa pode transformar seus processos internos redesenhando-os com base em novos padrões
ou metas ambientais. A eco eficiência é alcançada pela entrega de produtos e serviços de valor
competitivos de mercado, que satisfazem as necessidades humanas com qualidade de vida, e
reduzem o impacto ambiental e uso intensivo de recursos durante o ciclo de vida. Considerando
simultaneamente os aspectos ambientais e econômicos (González-Benito & González-Benito,
2006; Walker, Ni, & Huo, 2014). Ela é fundamentalmente a razão da medida de valor
econômico agregado com alguma medida de impacto ambiental (Ehrenfeld, 2005) e fornece
direcionamento

às

práticas

de

eficiência

produtiva

combinadas

as

questões

ambientais (Carrillo-Hermosilla, Del Río, & Konnola, 2010).
O upgrading funcional, como também o upgrading de processo, pode levar a estratégia
definida como “Além da Liderança de Compliance” onde as empresas vão além, extrapolando
o limite legal e envolvendo a modificação de aspectos físicos dos processos de agregação de
valor ou a adoção de novos sistemas de gerenciamento (Prakash, 2001). Isto pode induzir a
empresa a desenvolver novas funções e desempenhar um novo papel na cadeia. No primeiro
caso, esse processo resultará em uma vantagem competitiva baseada na diferenciação, ou seja,
uma melhor imagem corporativa; no segundo, resultará em maior eficiência. Já o upgrading de
produto pode ocorrer em termos da abordagem estratégica de “marca ecológica” ou ainda de
“liderança de custos ambientais”. Por meio destas estratégias a empresa pode aumentar seu
valor na cadeia e reforçar sua posição competitiva. A abordagem de sustentabilidade ambiental
não apenas transforma os negócios em que a empresa compete, mas também pode modificar a
abordagem da empresa em sua arena competitiva, abrindo novas oportunidades de negócios
para lidar com os requisitos de sustentabilidade (De Marchi et al., 2013).
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Figura 1 - Framework proposto para estratégias de upgrading ambiental
Fonte: Adaptado de De Marchi et al. (2013)

O estudo de Song e Wang (2016) com empresas chinesas concluiu que a participação
nas CGV é benéfica para a melhoria das tecnologias verdes devido aos spillovers de tecnologia
e dos efeitos da transferência de trabalho. As melhorias na eficiência da produção e na
competitividade por meio da transformação do modelo de crescimento acrescidos de ajustes na
estrutura comercial são pré-requisitos para a maximização do valor da empresa e
consequentemente do progresso da tecnologia verde. A pesquisa de Achabou et al., (2017) com
moinhos de óleo na Tunísia também concluiu que a integração na CGV além de ter impacto
positivo no upgrading econômico também é ambientalmente benéfica, pois para alcançar os
padrões de certificação orgânica requerido pelos compradores a empresa focou na melhora da
qualidade do óleo de oliva e na redução do uso de pesticidas (upgrading de produto). Logo, a
argumentação nos leva a seguinte hipótese:
H1b: O upgrading econômico está associado positivamente com o upgrading ambiental
Existe uma teoria dentro dos estudos de estratégia global que sustenta que existe
diferença entre as nações do Norte, doravante países desenvolvidos, e as nações do Sul,
doravante países emergentes, onde as interações entre eles são discutidas com foco nas
assimetrias do funcionamento do sistema econômico internacional (Diaz-Alejandro, 1975). Em
geral são os mercados desenvolvidos de alta renda, em particular América do Norte, Europa e
Japão (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016) que comandam a cadeia. Os países emergentes
ocupam o posto de fornecedores os quais é reservado a função que menos agrega valor na
cadeia, a produção. Esta relação é observada por meio da “curva do sorriso” (Mudambi, 2008,
p. 707). A curva do sorriso fornece uma imagem visual e muito intuitiva, o que pode melhorar
significativamente nossa compreensão dos papéis desempenhados por diferentes países e
indústrias nas CGV (Ye, Meng, & Wei, 2015). Os países desenvolvidos concentram as
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atividades localizadas nas pontas da curva sorriso, enquanto os países emergentes realizam as
atividades localizadas na base da curva (Figura 2). O desafio dos países emergentes é “subir”
para as atividades de maior valor agregado, para isso eles se utilizam do upgrading.
Uma vez que o upgrading econômico leva ao upgrading social e ao ambiental é de se
esperar que esta relação, embora possa existir nos países emergentes, irá ocorrer com maior
intensidade nos países desenvolvidos dado que as empresas estão mais avançadas. Logo, apesar
dos países emergentes estarem realizando o upgrading, ainda não existe uma governança
definida, ou seja, não existe uma estrutura organizada para alcançar o upgrading social e
ambiental nos países emergentes.

Figura 2 - A curva sorriso da criação de valor
Fonte: Mudambi, 2008, p. 707

Dentro da perspectiva desenvolvidos-emergentes a relação entre o upgrading econômico
e o upgrading social representa um desafio para as empresas que integram as CGV. As empresas
localizadas nos países emergentes precisam responder às pressões dos compradores
internacionais para reduzir custos, aumentar a qualidade e a produtividade, além de entregar
produtos em pouco tempo e com grande flexibilidade ao mesmo tempo que devem cumprir os
padrões trabalhistas estabelecidos pelas regulamentações nacionais e internacionais e pelos
códigos de conduta dos compradores privados (Rossi, 2011).
Embora tanto nos países desenvolvidos quanto nos países emergentes exista uma
preocupação crescente sobre se ganhos econômicos da participação nas cadeias efetivamente
levam a empregos bons e estáveis (Gereffi, 2018, pp. 407-408), os discursos dos países
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desenvolvidos sobre sustentabilidade, conhecimento científico e interesses das grandes
empresas tendem a dominar os discursos do países emergentes (Schouten & Bitzer, 2015).
Neste sentido é de se esperar que as empresas líderes localizadas em países desenvolvidos,
geralmente envolvidas em atividades de alto valor agregado (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016),
estejam mais adiantadas no desenvolvimento e na adoção de práticas sociais e ambientais.
Enquanto as empresas de países emergentes, que se concentram em atividades de menor valor
agregado (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016), busquem participar de cadeias globais de valor
não apenas para ter acesso as oportunidades de mercado, mas também para adquirir
conhecimento sobre mercados globais, processos avançados e padrões globais que apoiam o
upgrading (Pietrobelli & Rabellotti, 2011).
Assim como no upgrading social, as empresas líderes têm promovido maior
transparência e metas corporativas mais ambiciosas também na área de upgrading ambiental
(Gereffi, 2009), uma vez que elas estão frequentemente sob forte pressão ambiental de clientes,
reguladores e investidores para transferir padrões ambientais e éticos para fornecedores em
países emergentes (Jeppesen & Hansen, 2004), além de enfrentar pressão pública para tornar
suas cadeias de suprimentos social e ambientalmente sustentáveis com mais frequência.
Existem estudos que verificam uma associação negativa entre upgrading econômico e
social. Um deles é o de Clarke e Boersma (2017) sobre a FoxComm, maior fornecedora chinesa
da Apple, que concluiu que a participação na CGV desfavoreceu os trabalhadores. Outro é o de
Cai, Che, Zhu, Zhao e Xie (2018) sobre a China ter se tornado um paraíso de poluição para 22
países desenvolvidos e 19 países em desenvolvimento. Afora este os demais estudos apresentam
uma associação positiva afirmando que a inserção em CGV leva os trabalhadores a acumular
novas qualificações e treinamentos (Haworth, 2013). Ademais, quanto maior o grau de
participação na GVC mais fortes serão os efeitos sobre a melhoria da tecnologia verde, uma
vez que, tecnologias avançadas podem ser imitadas explorando os efeitos de transbordamento
tecnológico (Song & Wang 2017). Desse modo, a argumentação nos leva as seguintes
hipóteses:
H2a: A associação entre o upgrading econômico e o upgrading social é mais forte nos
países desenvolvidos do que nos países emergentes
H2b: A associação entre o upgrading econômico e o upgrading ambiental é mais forte nos
países desenvolvidos do que nos países emergentes
A Figura 3 mostra a estrutura do modelo de hipótese.
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4.3.

METODOLOGIA
A abordagem aplicada neste estudo é o método de pesquisa quantitativo com o objetivo

de testar teorias objetivas examinando a relação entre as variáveis (Creswell, 2009). Foi
utilizada a técnica estatística de modelagem por equações estruturais (SEM) para analisar os
dados de acordo com o modelo de investigação da relação de impacto gerado pelas variáveis
independentes sobre a variável dependente (Hair, 2010). O SEM analisa modelos estruturais
que respondem e capturam a complexidade dos fenômenos observados em pesquisas de
negócios internacionais e permite que os pesquisadores modelem simultaneamente relações
entre várias variáveis sequenciais (Richter, Sinkovics, Ringle, & Schlaegel, 2016).
De acordo com os objetivos do estudo, o PLS-SEM foi considerado a abordagem mais
adequada uma vez que o se mostra particularmente valioso para tais fins preditivos e
exploratórios (Richter et al., 2016). O software SmartPLS 3 foi utilizado para analisar as
variáveis observáveis obtidas do questionário, para executar a modelagem do modelo estrutural
e, posteriormente, a análise multigrupo (MGA). A análise multigrupo em um modelo de
equação estrutural procura avaliar dois ou mais grupos. Os resultados dos coeficientes
estruturais resultantes das duas análises independentes são comparados por meio do teste t, que
permite verificar se existem diferenças significativas entre os dois grupos (Hair, Hult, Ringle,
& Sarstedt, 2014, p. 247).

4.3.1. Coleta de Dados e Amostra
Os dados primários utilizados no estudo foram coletados entre julho e setembro de 2019
por meio de um survey aplicado on-line com respondentes de quatro países, sendo dois países
emergentes (Brasil e Índia) e dois desenvolvidos (Alemanha e EUA). A escolha destes países
se deu pois além das economias emergentes desempenharem papéis significativos e diversos
nas CGV (Gereffi & Sturgeon, 2013), a Índia e o Brasil possuem bases de suprimento
domésticas bem organizadas e aumentaram a CGV para incorporar os principais fornecedores
de insumos, bem como os serviços de pré-produção (design, P&D e compras) e pós-produção
(logística, marketing e branding) (Gereffi, 2018, p. 405). Quanto aos países desenvolvidos
foram escolhidos os EUA, que como líder mundial em termos econômicos (PIB) (World Bank,
2019a) ocupa um papel fundamental na estrutura da CGV como líder da cadeia (Gereffi &
Sturgeon, 2013), e a Alemanha por ter se estabelecido desde a década de 60 como centro
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europeu de fabricação, tendo sido a exportação o pilar de seu sucesso econômico no pós-guerra,
e que nos últimos anos vem aprofundando ainda mais suas relações internacionais, inclusive
com as CGV (Godard & Görg, 2011). Além disso, EUA e Alemanha são os maiores
exportadores de produtos e serviços entre os países desenvolvidos (World Bank, 2019b).
Para que o questionário fosse considerado fidedigno, válido e operacional (Marconi e
Lakatos, 2001) foi realizada a validação de face com cinco profissionais que ocupam cargos de
liderança em empresas brasileiras e cinco acadêmicos especialistas em negócios internacionais.
Sendo assim, as escalas foram adaptadas de acordo com as sugestões de melhorias. Para definir
o tamanho mínimo da amostra para análise das equações estruturais, foi utilizado o software
G*Power 3.1.9.4 indicado para estudos que adotam a modelagem de equações estruturais
baseada em mínimos parciais (Ringle, Silva, & Bido, 2014) e obteve-se amostra mínima de 74
observações por país. O respondente era o principal executivo da empresa, sendo este
proprietário, presidente, vice-presidente, CEO, diretor ou gerente de setores da indústria e
serviços. Foram obtidos 157 questionários completos na Índia, 221 no Brasil, 151 nos EUA e
165 na Alemanha. Deste modo, a amostra inicial de pesquisa é de 694 respondentes, o que é
acima do mínimo recomendado para este estudo.

4.3.2. Construção das Variáveis
Todas as variáveis foram medidas em uma escala Likert de sete pontos, tendo-se em um
extremo o valor 1 indicando discordo fortemente e, no outro o valor 7 indicando concordo
fortemente. Devido à impossibilidade de uma medida direta, o construto latente é representado
por uma ou mais variáveis latentes ou por indicadores, que se constituem nas variáveis
observáveis (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009).
No modelo são propostas quatro variáveis independentes e duas variáveis dependentes.
As variáveis independentes são: upgrading de produto, upgrading de processo, upgrading
funcional (variáveis latentes de 1ª ordem), e upgrading econômico (variável latente de 2ª
ordem). As variáveis dependentes são: o upgrading social e o upgrading ambiental. O modelo
apresentado neste estudo (Figura 3) caracteriza-se como reflexivo, uma vez que a direção de
causalidade vai do construto para seus indicadores, ou seja, neste tipo de modelo as mudanças
no construto causam mudanças nos itens (Jarvis, MacKenzie, & Podsakoff, 2003)
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Figura 3 - Modelo estrutural
Fonte: Elaborado pelo autor

Inicialmente foi mensurado o quanto uma empresa participa de uma CGV.
Considerando que a participação na CGV pode ser assimétrica (Caniato, Golini, &
Kalchschmidt, 2013), foram excluídas as observações <4 para as perguntas referentes as
atividades de compra e de venda fora do país de origem, mantendo assim apenas as empresas
com maior participação no mercado internacional. Deste modo a amostra foi reduzida para 556
respondentes, sendo 139 na Índia ,172 no Brasil, 114 nos EUA e 131 na Alemanha, que
correspondem a 80,1% da amostra inicial. Em seguida foram avaliados os diferentes tipos de
upgrading. Foram utilizados vinte indicadores para medir as atividades que aumentaram
substancialmente nos últimos três anos. Foram mensurados o upgrading de produto, o
upgrading de processo, o upgrading funcional, o upgrading social e o upgrading ambiental. Para
esta pesquisa os upgradings de processo, de produto e funcional compõem o upgrading
econômico o qual foi relacionado com o upgrading social e o ambiental. O upgrading de cadeia
não foi considerado na análise devido à dificuldade de capturá-lo do ponto de vista empírico
(Golini et al., 2018). Os indicadores adotados para cada tipo de upgrading são apresentados na
Tabela 1.
Os construtos referentes ao upgrading de produto (UP_PROD), upgrading de processo
(UP_PROC), upgrading social (UP_SOC) e upgrading ambiental (UP_AMB) foram adaptados
de Golini et al. (2018). O construto referente ao upgrading funcional (UP_FUNC) foi adaptado
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de Navas-Alemán (2011). As variáveis dependentes e independentes e seus respectivos
indicadores estão relacionados na Tabela 1.
Tabela 1 - Variáveis latentes de 1a ordem e seus indicadores
Variáveis

Indicadores

UP_PROD
UP_PROD_1

Upgrading de Produto
A qualidade do produto/serviço aumentou
substancialmente.
UP_PROD_2
A confiabilidade do produto/serviço aumentou
substancialmente.
UP_PROD_3
A capacidade de introduzir novos produtos/serviços
aumentou substancialmente.
UP_FUNC
Upgrading Funcional
UP_FUNC_1
As atividades de desenvolvimento de novos
produtos/serviços aumentaram substancialmente.
UP_FUNC_2
As atividades de marketing aumentaram
substancialmente.
UP_FUNC_3
As atividades de branding aumentaram substancialmente.
UP_PROC
Upgrading de Processo
UP_PROC_1
O custo de produção unitário diminuiu substancialmente.
UP_PROC_2
Os custos de pedido diminuíram substancialmente
UP_PROC_3
O tempo de produção diminuiu substancialmente
UP_SOC
Upgrading Social
UP_SOC_1
A motivação e a satisfação dos funcionários aumentaram
substancialmente.
UP_SOC_2
As condições de saúde dos funcionários aumentaram
substancialmente
UP_SOC_3
As condições de segurança dos funcionários aumentaram
substancialmente.
UP_SOC_4
Os salários dos funcionários aumentaram
substancialmente.
UP_AMB
Upgrading Ambiental
UP_AMB_1
O consumo de água diminuiu substancialmente
UP_AMB_2
A poluição da água diminuiu substancialmente
UP_AMB_3
O consumo de energia diminuiu substancialmente
UP_AMB_5
A produção de resíduos diminuiu substancialmente.
UP_AMB_6
A emissão de poluentes atmosféricos diminuiu
substancialmente
UP_AMB_7
A degradação do solo diminuiu substancialmente
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.

Fonte
Adaptado de
Golini et al.,
2018

Adaptado de
NavasAléman, 2011

Adaptado de
Golini et al.,
2018
Adaptado de
Golini et al.,
2018

Adaptado de
Golini et al.,
2018

RESULTADOS
A amostra é composta por 57,9% de grandes empresas (mais de 501 funcionários),

22,7% de médias empresas (de 251 a 500 funcionários) e 19,4% de pequenas empresas (até 250
funcionários), sendo 56,5% do setor de serviços e 43,5% da manufatura. Quanto aos
respondentes obteve-se 50,9% de gerentes, 34,2% de diretores ou C-level e 14,9% de
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proprietários, presidentes ou vice-presidentes. Foi utilizado o software SPSS 22 (Statistical
Package for the Social Sciences) para mensurar a média e o desvio padrão por país e por
upgrading no sentido de avaliar as relações entre as médias das respostas das amostras. Os
resultados são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 - Análise descritiva dos indicadores das variáveis latentes
ÍNDIA
(n=139)
Desvio
VL de 1ª
ordem
Média
Padrão
UP_PROD
5,9928 0,88143
UP_FUNC
5,9520 0,85273
UP_SOC
5,8993 0,91273
UP_PROC
5,4700 1,21571
UP_AMB
5,5714 0,92294
Fonte: Elaborado pelo autor

BRASIL
(n=172)
Desvio
Média
Padrão
6,1570 0,92782
6,0678 0,89685
6,0988 0,88752
5,2209 1,49299
5,6071 1,18622

EUA
(n=114)
Desvio
Média
Padrão
6,0526 0,95892
5,9415 0,94307
5,9539 0,98639
5,8012 1,26811
5,7531 1,18159

ALEMANHA
(n=131)
Desvio
Média
Padrão
5,0305 1,08797
5,0356 1,17397
4,9389 1,17878
4,7913 1,22812
4,8441 1,12840

A tabela 3 apresenta as estatísticas de grupo para verificar a igualdade das médias entre
o grupo dos países desenvolvidos (USA e Alemanha) e dos países emergentes (Índia e Brasil).
No teste-t entre os grupos, as variáveis UP_AMB, UP_PROD, UP_FUNC e UP_SOC tem suas
médias significativamente diferentes a p<1%, com exceção da variável UP_PROC. Este
resultado apresenta que há diferença entre as amostras e indica a viabilidade de análise entre
estas, sob uma perspectiva de multigrupo.
Tabela 3 - Estatísticas de grupo
Grupo
UP_PROD

UP_FUNC

UP_PROC

UP_SOC

Desenvolvido
Emergente
Variâncias iguais
assumidas
Desenvolvido
Emergente
Variâncias iguais
assumidas
Desenvolvido
Emergente
Variâncias iguais
assumidas
Desenvolvido
Emergente

N
245
311

Média
5,5061
6,0836

Desvio
Padrão
1,14781
,90961

Erro padrão
da média
,07333
,05158

t

-6,619**
245
311

5,4571
6,0161

1,16240
,87790

,07426
,04978
-6,459**

245
311

5,2612
5,3323

1,34278
1,37944

,08579
,07822
-0,610

245
311

5,4112
6,0096

1,20345
,90290

,07689
,05120
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Grupo

N

Média

Desvio
Padrão

Variâncias iguais
assumidas
UP_AMB
Desenvolvido
245
5,2671 1,23751
Emergente
311
5,5912 1,07503
Variâncias iguais
assumidas
Nota: N=quantidade da amostra; Nível de significância: ** = p>1%
Fonte: Elaborado pelo autor

Erro padrão
da média

t
-6,698**

,07906
,06096
-3,301**

O modelo de medição está associado à precisão (validade) e consistência
(confiabilidade) das variáveis (Hair, 2010). Na avaliação do modelo de mensuração foi
identificado a necessidade de ajustes para a validade discriminante. Para realizar esta exclusão
foi calculada a diferença entre as cargas cruzadas (UP_AMB e UP_PROC) e retirado o
indicador que apresentava a menor variável, UP_AMB 4.
A Tabela 4 apresenta os resultados referentes à confiabilidade da consistência interna e
a validade convergente do modelo de medição proposto. Para medir a confiabilidade da
consistência interna das variáveis, foi utilizado o coeficiente α (α de Cronbach). Os resultados
de α de Cronbach foram maiores que o índice sugerido de 0,7 o que indica que há consistência
interna no modelo (Hair et al, 2009). A confiabilidade composta (CR) tem como objetivo captar
o grau de confiança de cada variável na construção da dimensão a que pertence. São desejáveis
valores acima de 0,7 para que a dimensão tenha grau de confiança aceitável (Fornel & Larcker,
1981), como é o caso do presente estudo.
Para avaliar a validade convergente foi utilizada a variância média extraída (AVE).
Espera-se que, quanto maior a variância extraída, mais representativos sejam os indicadores do
construto, sendo sugerido um índice maior que 0,50 (Hair, 2010). Neste estudo, observaram-se
valores de AVE superiores a 0,5 o que valida as variáveis latentes para o modelo. A AVE e a
CR da variável latente de segunda ordem (upgrading econômico) foram calculadas
manualmente uma vez que o SmartPLS 3 faz esses cálculos com os indicadores que foram
repetidos na VL de segunda ordem (Bido & Silva, 2019). Os resultados apresentados na Tabela
4 mostram que todas as variáveis latentes, tanto as de primeira quanto a de segunda ordem,
apresentaram AVE maior que 0,5 e CR maior que 0,7 confirmando a validade convergente para
as construções no modelo de medição e indicando que os modelos de medida são confiáveis.
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Tabela 4 - Validade e confiabilidade do modelo
INDIA
VL de 1ª ordem
a
UP AMB
0,830
UP_FUNC
0,753
UP_PROC
0,829
UP_PROD
0,788
UP_SOC
0,860

BRASIL
a
0,903
0,797
0,814
0,815
0,836

CR
AVE
0,877 0,544
0,858 0,669
0,897 0,745
0,877 0,703
0,905 0,704

VL do modelo estrutural
CR
a
UP_ECON
0,867

a
-

AVE
0,686

EUA

CR AVE
0,925 0,673
0,881 0,712
0,890 0,729
0,890 0,730
0,891 0,671
CR
0,874

a
0,952
0,838
0,911
0,850
0,894
a
-

AVE
0,701

ALEMANHA

CR
AVE
0,961 0,806
0,902 0,755
0,944 0,849
0,910 0,770
0,926 0,758
CR
0,909

AVE
0,769

a
0,924
0,871
0,833
0,802
0,891
a
-

CR
AVE
0,940 0,725
0,921 0,794
0,900 0,750
0,884 0,717
0,924 0,754
CR
0,931

AVE
0,817

Nota: a = Alfa de Cronbach (a>0,7); CR = Confiabilidade composta (CR>0,7); AVE = Variação
média extraída (AVE>0,5).
Fonte: Elaborado pelo autor

A validade discriminante mostra se uma variável é a mais representativa entre todas as
demais variáveis presentes no modelo. Para avaliar a validade discriminante do modelo de
medição foi aplicado o critério Fornell – Larcker (1981), que permite a comparação entre as
raízes quadradas dos valores das AVE de cada construto com as correlações (de Pearson) entre
os construtos (ou variáveis latentes). Sendo que as raízes quadradas das AVEs devem ser
maiores que as correlações dos construtos (Hair et al., 2014; Ringle, Da Silva & Bido, 2014).
O resultado apresentado na Tabela 5 mostra que as cargas fatoriais das variáveis observáveis
nos construtos originais são maiores que em outros construtos, confirmando assim a validade
discriminante (Chin, 1998). Garantidas a validade convergente, a confiabilidade e a validade
discriminante, os modelos de medida estão aptos a fazer parte do modelo estrutural.

Tabela 5 - Análise de correlação
ÍNDIA
VL de 1ª
ordem
1 – UP AMB
2 – UP FUNC
3 – UP PROC
4 – UP PROD
5 – UP SOC
VL do modelo
estrutural
1 – UP AMB
2 – UP ECO
3 – UP SOC

BRASIL

1

2

3

0,737
0,564
0,588
0,521
0,593

0,818
0,420
0,741
0,642

0,863
0,401
0,475

1

2

0,737
0,670
0,593

0,828
0,763

4

5

1

2

3

4

5

0,839

0,821
0,611
0,657
0,516
0,602

0,844
0,472
0,778
0,763

0,854
0,374
0,426

0,854
0,683

0,819

3

1

2

3

0,839

0,821
0,702
0,602

0,837
0,760

0,819

0,839
0,755
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VL de 1ª
ordem
1 – UP AMB
2 – UP FUNC
3 – UP PROC
4 – UP PROD
5 – UP SOC
VL do modelo
estrutural
1 – UP AMB
2 – UP ECO
3 – UP SOC

EUA
1

2

0,898
0,693
0,789
0,629
0,725

0,869
0,613
0,715
0,778

0,921
0,634
0,651

1

2

0,898
0,805
0,725

0,877
0,863

3

4

ALEMANHA
1
2

5

3

4

5

0,847
0,758

0,868

0,851
0,797
0,830
0,667
0,834

0,891
0,801
0,688
0,808

0,866
0,685
0,769

3

1

2

3

0,871

0,851
0,850
0,834

0,904
0,861

0,868

0,878
0,847

0,871

Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE
Nota 2: Todas as correlações são significantes a 1%. Esta informação é apresentada no output do
Bootstrapping quando é rodada a opção completa.
Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram o teste t de significância das hipóteses.
O teste t valida as relações existentes entre as variáveis latentes. Obtido por meio da técnica
Bootstrapping com 300 iterações, observou-se que o coeficiente entre as variáveis UP_ECON
e UP_AMB e UP_ECON e EP_SOC são maiores que 1,96 (Hair et al., 2014) e, portanto, as
relações são significativas a p<0,001. Desta forma, as hipóteses H1a e H1b foram suportadas.
Observou-se também que os coeficientes da relação de UP_ECON com o UP_SOC são
maiores que a relação de UP_ECON com o UP_AMB tanto nos países desenvolvidos quanto
nos emergentes, isso mostra que a relação entre o upgrading econômico e o upgrading social é
melhor.
Tabela 6 - Teste de hipótese (Bootstrapping)
INDIA
UP ECON -> UP AMB
UP ECON -> UP SOC

l
0,670
0,763

t
13,482
16,648
EUA

BRASIL
p
0,000
0,000

l
0,702
0,760

t
p
12,430
0,000
11,732
0,000
ALEMANHA

t
p
l
l
UP ECON -> UP AMB
0,805
13,973
0,000
0,850
UP ECON -> UP SOC
0,863
35,863
0,000
0,861
Nota: l = Coeficiente estrutural, t = valor-t (t>1,96), p = valor-p (p<0,001)
Fonte: Elaborado pelo autor

t
25,711
31,838

p
0,000
0,000

4.4.1. Análise Multigrupo
Muitos estudos usando PLS envolvem-se em comparações dos resultados da estimativa
de modelos entre diferentes grupos de respondentes (Okazaki, 2007). Tais comparações

112
multigrupos requerem o estabelecimento de invariância de medida para garantir a validade dos
resultados e conclusões (Millsap, 2012), assim os pesquisadores garantem que as estimativas
de modelos específicos de grupos diferentes não resultem de conteúdo distinto e dos
significados das variáveis latentes entre os grupos (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015).
Com o objetivo de estabelecer a invariância de medição de modelos compostos
(MICOM), foram consideradas as três etapas propostas por Henseler, Ringle e Sarstedt (2015):
(i) invariância configural; (ii) invariância composicional; e (iii) a igualdade de valores médios
e variações compostas. Se a invariância configural (Etapa 1) e a variância composicional (Etapa
2) são estabelecidas, a invariância de medição parcial é confirmada. Quando a invariância de
medição parcial é confirmada para todas as variáveis latentes do modelo no PLS, os
pesquisadores podem então comparar os coeficientes de caminho (path coefficients) por meio
de uma análise multigrupo (Henseler et al., 2015).
Com a etapa 1 previamente atendida (Tabela 5), a etapa 2 foi estabelecida por meio de
dois testes de permutação: o coeficiente de caminho e o MICON. Utilizando 1000 permutações,
o coeficiente de caminho apresentou valor p<0,001 para ambos os grupos, o que mostra que as
duas relações apresentaram diferença significativa, confirmando que existe relação entre os
grupos (Tabela 7).
Tabela 7 - Coeficientes de caminho (permutação) - etapa 2
UP_ECON-> UP_AMB

PCO
(DES)
0,851

PCO
(EM)
0,687

PCOD
(DES-EM)
0,164

P
(DES-EM)
0,001

UP_ECON->UP_SOC
0,885
0,756
0,129
0,001
Nota: PCO = Path Coeficients Original; PCOD= Path Coeficients Original Difference; valor-p=
p<0,001
Fonte: Elaborado pelo autor

No teste de invariância de medida de modelos compostos (MICOM) apesar dos
resultados de correlação e a 5% serem iguais a 1, ou ainda se repetirem (0,999) o que pode
ocorrer devido ao arredondamento de certos resultados de permutação (Hair, Sarstedt, Ringle,
& Gudergan, 2017), o valor de p é maior que 0,05 indicando que a correlação não é
significativamente menor que 1, o que apoia a conclusão de que a invariância composicional
foi estabelecida para esse construto. Em suma, os resultados da etapa 2 suportam a invariância
parcial da medição. Assim, podemos comparar os coeficientes de caminho padronizados entre
os grupos por meio de uma análise multigrupo com confiança (Hair et al., 2017).
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Os coeficientes de caminho gerados a partir de amostras diferentes são quase sempre
numericamente diferentes, mas a questão é se as diferenças são estatisticamente significativas.
A análise multigrupo ajuda a responder a esta pergunta (Hair et al., 2017). Uma vez
estabelecidas a invariância configural e a composicional (permutação) foi realizado o teste de
significância das hipóteses entre os grupos (Tabela 8). Os resultados apresentam valores
p<0,001 o que demonstra que existe uma diferença significativa entre os grupos, e os valores
“t” superiores a 16,716 (nível de significância t³1,96 (Hair et al., 2014)) que demonstram que
as cargas do modelo são significativas.
Os valores dos coeficientes maiores para os países desenvolvidos demonstram que a
relação entre upgrading econômico e upgrading social e o upgrading econômico e upgrading
ambiental é mais forte nos países desenvolvidos do que países emergentes.

Tabela 8 - Teste de hipótese da análise multigrupo (Bootstrapping)
t
(DES)
28,939

t
(EM)
16,716

p
(DES)
0,000

p
(EM)
0,000

UP_ECON->UP_SOC
0,885
0,756
54,163
Nota: PCO = Path Coeficients Original; t>1,96; p<0,001
Fonte: Elaborado pelo autor

18,374

0,000

0,000

UP_ECON-> UP_AMB

PCO
(DES)
0,851

PCO
(EM)
0,687

Conforme recomendado aos pesquisadores, ao comparar dois grupos de dados é
necessário distinguir entre abordagem paramétrica e abordagens não paramétricas (Hair et al.,
2017). Utilizando 1.000 sub-amostras (Hair et a., 2017) foi realizado o teste paramétrico (Keil
et al., 2000 apud Hair et al., 2017), e os testes não paramétricos: o PLS-MGA (Henseler et al.,
2009) e teste t Welch-Satterthwaite (Satterthwaite, 1946; Welch, 1947 apud Hair et al., 2017).
Os testes apresentaram resultado p<0,05 confirmando que a relação entre UP_ECON e
UP_SOC e entre UP_ECON e UP_AMB é significativa (Tabela 09). Logo, os resultados dos
testes multigrupo suportam os obtidos no teste de permutação (Tabela 7) afirmando assim que
os relacionamentos do modelo estrutural diferem entre os dois grupos. Conclui-se então que a
relação do upgrading econômico tanto com o upgrading social quanto com o upgrading
ambiental é mais forte nos países desenvolvidos. As hipóteses H2a e H2b foram suportadas
(p<0,05).
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Tabela 9 - Testes paramétricos e não paramétricos (MGA)
UP_ECON-> UP_AMB
UP_ECON->UP_SOC
Nota: p<0,05
Fonte: Elaborado pelo autor

PLS-MGA
p (DES vs EM)
0,000
0,000

PARAMETRIC
p (DES vs EM)
0,002
0,008

WELCH
p (DES vs EM)
0,001
0,004

Os resultados apresentados corroboram que o upgrading econômico promove tanto o
upgrading social quanto o upgrading ambiental, e que tanto a relação entre o upgrading
econômico e o upgrading social quanto a relação entre o upgrading econômico e o upgrading
ambiental é mais forte nos países desenvolvidos do que nos países emergentes. Desta forma, as
hipóteses H2a e H2b foram suportadas.

4.5.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As hipóteses H1a e H1b foram confirmadas. Os resultados comprovam que existe uma

associação positiva entre o upgrading econômico e o upgrading social e entre o upgrading
econômico e o upgrading ambiental em todos os países da amostra, emergentes ou
desenvolvidos. As hipóteses H2a e H2b também foram confirmadas, sendo que a associação
entre o upgrading econômico e o upgrading social, e entre o upgrading econômico e o upgrading
ambiental é maior nos países desenvolvidos. A Tabela 10 apresenta o resultado das hipóteses.
Tabela 10 - Hipóteses originais e evidências
H1a
O upgrading econômico está associado positivamente com o
upgrading social
H1b
O upgrading econômico está associado positivamente com o
upgrading ambiental
H2a
A associação entre o upgrading econômico e o upgrading social é
mais forte nos países desenvolvidos do que nos países emergentes
H2b
A associação entre o upgrading econômico e o upgrading ambiental
é mais forte nos países desenvolvidos do que nos países emergentes

Suportada
Suportada
Suportada
Suportada

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao examinar as relações entre os upgrading no Brasil, Índia, USA e Alemanha o artigo
contribui com a discussão sobre upgrading econômico (Humphrey & Schmitz, 2002),
upgrading social (Barrientos et al., 2011b; Rossi, 2011) e upgrading ambiental (De Marchi et
al., 2013; Jeppesen & Hansen, 2004) em CGV ao apresentar resultados que comprovam que os
países emergentes estão alcançando o upgrading. Confirmando que o crescimento da produção
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global criou novas oportunidades de emprego em economias emergentes e em desenvolvimento
(Barrientos et al., 2011b), e que os investimentos privados para tratar questões ambientais
podem ser percebidos como um poderoso motor de sustentabilidade (Rueda, Garret, & Lambin,
2017).
O artigo contribui com a literatura uma vez que utiliza uma abordagem quantitativa
baseada em dados primários de respondentes localizados em países desenvolvidos e
emergentes, sendo que a extensa literatura sobre CGV que investiga formas de governança e
tipos de upgrading é majoritariamente qualitativa com foco no nível da firma ou do cluster,
principalmente de países desenvolvidos (Golini et al., 2018). Sendo que um dos pontos de
partida mais importantes para uma melhor compreensão das CGV é desenvolver boas medidas
que possam mostrar claramente a posição e o grau de participação de países e indústrias nas
CGV (Ye et al., 2015) este artigo buscou desenvolver indicadores relevantes de “upgrading”
para as empresas, setores e países por meio do uso de medidas quantitativas que permitam o
desenvolvimento de indicadores empíricos no nível da firma para cada variável e generalizações
apropriadas a partir dessas descobertas (Gereffi & Lee, 2012). A quantificação pode ser útil
para descobrir, por exemplo, quanto upgrading ocorreu e quais setores ou países
experimentaram relativamente mais ou menos upgrading. Essas são perguntas difíceis de serem
respondidas sem medidas quantitativas acordadas de upgrading. A medição também ajudará a
formular e avaliar políticas destinadas a melhorar o upgrading social em relação ao upgrading
econômico (Milberg & Winkler, 2011).
Ao estabelecer a associação positiva entre upgrading econômico e o upgrading social, o
artigo corrobora com o resultado de Rossi (2011) obtido com os trabalhadores regulares de
nível gerencial no Marrocos. A pesquisa contribui ainda com a literatura mostrando que, se até
então, existia uma discussão de que o upgrading econômico não necessariamente levaria ao
upgrading social (Barrientos et al., 2011b; 2015; Lee et al., 2011; Bernhardt & Milberg, 2011;
Milberg & Winkler, 2011; Knorringa & Pegler, 2006), os nossos resultados empíricos nos
levam a crer que o upgrading econômico promove o upgrading social. Este resultado contradiz
parcialmente a pesquisa de Milberg e Winkler (2011) ao comprovar, a partir de duas amostras
de países emergentes, que além do desempenho comercial e o aprimoramento econômico
estarem correlacionados positivamente, existe também uma forte relação entre o
aprimoramento econômico e o aprimoramento social. Contradiz também os achados de
Bernhardt & Milberg (2011), Barrientos et al. (2016), e de Bek, Binns, Blokker, McEwan, &
Hughes (2017) ao comprovar que o upgrading econômico leva ao upgrading social.
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Ao estabelecer a associação positiva entre o upgrading econômico e o ambiental o artigo
contribui com a literatura de upgrading ambiental em CGV (Poulsen et al., 2018, 2016; Khattak
& Pinto, 2018; Khattak et al., 2015; Goger 2013; Jeppesen & Hansen, 2004). Ainda comprova
fortemente o framework proposto por De Marchi et al. (2013) que relaciona diferentes tipos de
upgrading ambiental, semelhantes aos identificados no upgrading econômico (Humphrey &
Schmitz, 2002). Esse resultado contradiz parcialmente os estudos de Carrascal Incera et al.
(2017), López et al. (2013) e Mintz-Habid (2013) ao comprovar que a participação em CGV e
o upgrading econômico levam ao upgrading ambiental.
Por meio da análise multigrupo o artigo corrobora com a perspectiva desenvolvidoemergente ao apresentar resultados que comprovam a relação mais forte entre upgrading
econômico, social e ambiental nos países desenvolvidos, reforçando um contexto em que
produtores e trabalhadores de países emergentes fornecem para empresas líderes localizadas
em países desenvolvidos (Barrientos et al., 2016). Apesar da literatura apontar uma mudança
na polarização do debate para emergente-emergente depois da crise econômica de 2008-2009
devido ao baixo crescimento das economias desenvolvidas aliado ao crescimento sustentado
nos países emergentes, em particular China e Índia (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016; Cattaneo,
Gereffi, & Staritz, 2010), este artigo conclui que em termos de upgrading os países
desenvolvidos apresentam uma estrutura mais organizada que faz com que o upgrading
econômico esteja fortemente associado com o upgrading social e o ambiental.
Os resultados indicam que Índia e Brasil estão fazendo mais upgrading econômico,
social e ambiental, ou seja, estão se esforçando mais do que EUA e Alemanha. É evidente que
eles têm que fazer um esforço maior, isso significa que eles estão tentando “subir” na curva
sorriso (Mudambi, 2008), pelo fato da maior parte destes países ainda se encontrar na base da
curva. Embora os países desenvolvidos estejam fazendo menos esforço isso não quer dizer que
eles não estão fazendo upgrading, apenas estão fazendo em menor intensidade.
A inserção em CGV faz com que os países emergentes incrementem a sua
competitividade para que eles consigam chegar a ser desenvolvidos, mas o processo evolutivo
é de longuíssimo prazo e os países desenvolvidos não estão estáticos, só estão correndo menos.
Usando uma metáfora, seria como escalar uma montanha, para quem está embaixo (emergentes)
a subida não é muito acentuada e o clima é mais ameno, logo é mais fácil para subir. Já para
quem está em cima (desenvolvidos), mais próximo ao cume, a subida é mais íngreme, a neblina
é mais densa, e as intempéries mais intensas, o que faz com que a subida seja mais lenta.
Considerando que todos estão fazendo upgrading, o fato de ser mais forte a associação
é porque os países desenvolvidos atuam em atividades de maior valor agregado na curva, logo,
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o espectro da relação entre upgrading econômico e upgrading social e ambiental é muito maior.
No caso dos países emergentes o espectro vai ficar restrito ao círculo das atividades
operacionais de compras, produção/operação e logística. O que significa que os países
desenvolvidos executam atividades de maior valor agregado, como design de produto e
marketing, já incluindo temáticas voltadas para a inclusão social e a preservação ambiental,
enquanto os países emergentes ainda estão pensando esses temas na esfera operacional da
cadeia de suprimentos (supply chain).
O resultado amplia ainda com o estudo de Kaplinsky & Farooki (2010) e Kaplinsky et
al. (2010) sobre duas economias exportadoras de commodities, Gabão e Tailândia. O
posicionamento dos produtores na CGV e sua capacidade de upgrading depende do mercado
final. Sendo assim, quando o mercado final muda de um ambiente de alta renda (desenvolvido)
para um de baixa renda (emergente) o resultado é a diminuição da padronização, uma vez que
o uso de padrões é aplicado para atender as necessidades dos consumidores mais exigentes,
respondendo à demanda de proteção do consumidor (Kaplinsky et al., 2010). Ao considerar a
relação emergente-emergente, a demanda por produtos mais baratos, sem diferenciação e com
baixos níveis de padronização de produtos e processos, vai contra a tendência de demanda de
produtos diferenciados, de alta qualidade e de alta complexidade dos padrões dos países
desenvolvidos, o que equivale a uma desclassificação em termos de participação na economia
global (Kaplinsky & Farooki, 2010), neste caso a associação entre os upgrading econômico,
social e ambiental pode ser prejudicada.
O artigo gera algumas contribuições práticas, dando conselhos para o executivo da
empresa que está pretendendo entrar em uma CGV, ou está sendo puxado por ela, e para o
executivo que comanda a cadeia e que tem o desafio de entender melhor como arranjos
institucionais, políticas e estratégicas podem promover resultados positivos para diferentes
grupos de trabalhadores, empresas e países em uma economia mais globalmente integrada
(Barrientos et al., 2011b). Além de fornecer resultados positivos que comprovam que o
upgrading econômico está firmemente relacionado com a preservação do meio ambiente e a
adoção de boas práticas ambientais rumo a sustentabilidade do planeta. Ainda considerando o
contexto dos países emergentes a possibilidade de uprading das empresas locais precisa ser
planejada e compreendida pelos gerentes usando análises no nível da empresa (Golini et al.,
2018), o que foi realizado neste estudo.
Por fim, com base nos resultados positivos apresentados neste estudo é de interesse dos
países estimular as empresas a participarem de CGV uma vez que a inserção irá reverberar em
melhores salários e condições de trabalho, bem como na preservação ambiental dos recursos do

118
país. Embora exista uma literatura crítica sobre este assunto, os resultados quantitativos
comprovam este ponto. Neste sentido o governo poderia, por meio de políticas públicas,
fomentar ações que orientem as empresas a integrarem ou comandarem as CGV, e até mesmo
ajudar a aumentar a competitividade das empresas que já participam de cadeias globais. Alguns
exemplos estariam na criação de políticas capazes de auxiliar as empresas a atingirem os
requisitos de certificação exigidos pelos padrões internacionais ou ainda facilitar o acesso ao
capital financeiro necessário para a compra de novos equipamentos. Facilitar o acesso de
produtores/exportadores a diferentes mercados por meio de acordos de comércio internacionais.
Facilitar o desenvolvimento de capital humano por meio de planos de capacitação (essencial
para o upgrading em CGV) incluindo parcerias com universidades. Encorajar empresas locais
a participarem de rodadas de negócio, feiras e missões internacionais, e ainda facilitar o acesso
de pequenas e médias empresas a dados e informações sobre o mercado global.

4.6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pergunta de pesquisa que guia este artigo é se o upgrading econômico leva ao

upgrading social e ao upgrading ambiental. Os resultados mostram que o upgrading econômico
está associado positivamente com upgrading social e com o upgrading ambiental. Apesar dos
países emergentes estarem conseguindo realizar os upgradings isoladamente, a associação do
upgrading econômico tanto com o upgrading social quanto com o upgrading ambiental é mais
forte nos países desenvolvidos. Este resultado é uma importante contribuição para a literatura
que discute a relação entre o upgrading econômico e o upgrading social (Barrientos et al., 2016;
Bernhardt & Milberg, 2011; Milberg & Winkler, 2011), ao mesmo tempo que contribui para a
literatura que discute o upgrading ambiental (Poulsen et al., 2016; De Marchi et al., 2013).
Algumas limitações deste estudo levam a uma agenda de pesquisas futuras. Devido ao
método de coleta de dados, o número desequilibrado entre os diferentes tipos de governança e
de setor por país de pesquisa limitou a possibilidade de analisar os resultados por tipo estrutura
de CGV e por setor (serviços e indústria). Embora a adoção de uma abordagem empírica
quantitativa seja uma contribuição fundamental deste artigo ela também causa algumas de suas
principais limitações, pois embora uma pesquisa por meio de survey tenha sido um método
adequado e prático para obter dados primários, é importante lembrar que ser questionado sobre
suas atitudes e comportamentos pode influenciar as respostas dos entrevistados (Hair, 2010).
Entretanto, essa limitação que é comum do método, foi minimizada neste artigo uma vez que
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fizemos a comparação multigrupo entre os diferentes países e os testes mostraram que não teve
invariância dos dados. As métricas foram validadas nos diferentes países.
Por fim, além de ter sido realizado apenas com níveis gerenciais (tomadores de decisão),
não foi possível identificar se os respondentes pertenciam ao nível comprador ou fornecedor da
cadeia. Logo, uma agenda de pesquisa seria verificar se os resultados desta pesquisa se mantem
ao incluir respondentes de níveis operacionais, e ao considerar compradores e fornecedores
separadamente. Pesquisas futuras poderiam ainda contemplar as estruturas de governança e a
divisão por setor.
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APÊNDICE
I) Questionário no idioma português aplicado no Brasil
1- Considerando os cargos listados abaixo, qual deles mais se aproxima de seu cargo atual?
q Proprietário, Presidente ou Vice-Presidente
q Diretor ou C-Level
q Gerente
q Coordenador ou Consultor
q Analista
q Outros

2- Sua empresa compra a maioria das matérias-primas, peças/componentes,
subconjuntos/sistemas fora do seu país

3- Sua empresa vende a maioria dos seus produtos/ serviços fora do seu país

Discordo
Fortemente
1
2
3
q q q

4
q

Concordo
Fortemente
5
6
7
q q q

4
q

Concordo
Fortemente
5
6
7
q q q

Discordo
Fortemente
1
2
3
q q q
q q q
q q q

4
q
q
q

Concordo
Fortemente
5
6
7
q q q
q q q
q q q

q

q

q

q

q

q

q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

4
q
q
q
q
q
q
q

Concordo
Fortemente
5
6
7
q q q
q q q
q q q
q q q
q q q
q q q
q q q

Discordo
Fortemente
1
2
3
q q q

4 – Sobre a sua empresa nos últimos 3 anos, responda:

1 – A qualidade do produto/serviço aumentou substancialmente.
2 – A confiabilidade do produto/serviço aumentou substancialmente.
3 - A capacidade de introduzir novos produtos/serviços aumentou
substancialmente.
4 – As atividades de desenvolvimento de novos produtos/serviços aumentaram
substancialmente.
5 – As atividades de marketing aumentaram substancialmente.
6 – As atividades de branding aumentaram substancialmente.
7 – A motivação e a satisfação dos funcionários aumentaram substancialmente.
8 – As condições de saúde dos funcionários aumentaram substancialmente.
9 – As condições de segurança dos funcionários aumentaram substancialmente.
10 – Os salários dos funcionários aumentaram substancialmente.

5 – Sobre a sua empresa nos últimos 3 anos, responda:

1 – O custo de produção unitário diminuiu substancialmente.
2 – Os custos de pedido diminuíram substancialmente.
3 - O tempo de produção diminuiu substancialmente.
4 – O consumo de água diminuiu substancialmente.
5 – A poluição da água diminuiu substancialmente.
6 – O consumo de energia diminuiu substancialmente.
7 – O consumo de matéria-prima diminuiu substancialmente.

Discordo
Fortemente
1
2
3
q q q
q q q
q q q
q q q
q q q
q q q
q q q
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8 – A produção de resíduos diminuiu substancialmente.
9 – A emissão de poluentes atmosféricos diminuiu substancialmente.
10 – A degradação do solo diminuiu substancialmente.

q
q
q

q
q
q

q
q
q

q
q
q

q
q
q

q
q
q

q
q
q

6 – Qual o número de funcionários que trabalha na sua empresa?
q Até 50 funcionários
q De 51 a 250 funcionários
q De 251 a 500 funcionários
q De 501 a 1000 funcionários
q Acima de 1000 funcionários
7 - Qual o setor de atividade da sua empresa?
q Indústria
q Serviços

II) Questionário no idioma inglês aplicado na Índia, EUA e Alemanha
1 - Considering the position listed below, which position is closest to your current position?
q Owner, President or Vice-President
q Director or C-Level
q Manager
q Coordinator or Consultant
q Analyst
q Others

2- Your company buys most of the raw materials, parts/components,
subassemblies/systems outside of your country

3- Your company sells most of its products / services outside of your country

Strongly
Disagree
1
2
3
q q q
Strongly
Disagree
1
2
3
q q q

4
q

4
q

5
q

Strongly
Agree
6
7
q q

5
q

Strongly
Agree
6
7
q q

5
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Strongly
Agree
6
7
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q

4 – About your company in the last three years, please answer:

1 – Product / service quality has increased substantially.
2 – Product / service reliability has increased substantially.
3 - New products / services introduction ability has increased substantially.
4 – New products / services development activities have increased substantially
5 – Marketing activities have increased substantially.
6 – Branding activities have increased substantially.
7 – Workers motivation and satisfaction have increased substantially.
8 – Workers health conditions have increased substantially.
9 – Workers safety conditions have increased substantially.
10 – Workers’ wages have increased substantially.

Strongly
Disagree
1
2
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q

3
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

4
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
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5 - About your company in the last three years, please answer:

1 – Unit manufacturing cost has decreased substantially.
2 – Ordering costs have decreased substantially.
3 - Manufacturing lead time has decreased substantially.
4 – Water consumption has decreased substantially.
5 – Water pollution has decreased substantially.
6 – Energy consumption has decreased substantially.
7 – Raw material consumption has decreased substantially.
8 – Waste production has decreased substantially.
9 – Atmospheric pollutants emission has decreased substantially.
10 – Soil degradation has decreased substantially.
6 - How many employees work in your company?
q Up to 50 employees
q From 51 to 250 employees
q From 251 to 500 employees
q From 251 to 1000 employees
q More than 1000 employees
7 - What is your company's sector?
q Industry
q Services

Strongly
Disagree
1
2
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q

3
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

4
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

5
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Strongly
Agree
6
7
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
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5. CONCLUSÃO GERAL
Dos três artigos desenvolvidos que buscaram responder a pergunta de pesquisa, “A
inserção em cadeias globais de valor promove o upgrading social e o upgrading ambiental?”,
dois artigos mostraram uma visão pessimista, enquanto um artigo indicou que o upgrading
econômico está associado positivamente com o upgrading social e com o ambiental, sendo que
a associação entre eles é mais forte nos países desenvolvidos do que nos países emergentes.
No primeiro artigo, após a realização de uma revisão sistemática de literatura utilizando
artigos indexados em bancos de dados do continente latino americano, concluiu-se que a
integração em CGV não promove o upgrading social na América Latina. Ao comparar a
percepção do continente com o panorama mundial foi observado apenas a capacitação e o
treinamento como dimensão otimista, isso devido ao fato de que as competências exigidas pelas
novas funções demandam trabalhadores capacitados (Hernández Chavarria, 2017; Pompeyo &
Salazar, 2015; Felipa, 2015; Andrade, 2015; Trejo-Téllez, de los Ríos-Carmenado, FigueroaSandoval, & Morales-Flores, 2011) e oferecem maior segurança (López Salazar & Carrillo,
2010) e melhores remunerações (López Salazar, 2010). A mesma similaridade de discurso é
vista nas dimensões pessimistas. A exemplo, a utilização da mão-de-obra vulnerável de
mulheres e imigrantes onde a exploração acontece por meio de baixos salários, jornadas
extensas e inexistência de benefícios (Leite, Silva, & Guimarães, 2017), a desigualdade de
gênero (Salas, 2016; del Bono & Leite, 2016), e a violação dos diretos dos trabalhadores
(Landriscini & Orlandini, 2015; Gomez, 2012) que impedem que o upgrading social aconteça
tanto na América Latina quanto no cenário mundial.
Na América Latina ainda foram destacados pontos de atenção adicionais, como a
terceirização e os fenômenos de mercado. O estudo identificou uma preocupação dos autores
latino americanos quanto a subcontratação (Brito laredo & Carrillo Viveros, 2017; Salas, 2016)
e ao trabalho informal associado em especial as maquilas e clusters (Brito Laredo & Carrillo
Viveros, 2017; Garcia De León, 2009). A percepção antagônica está na padronização
internacional. Enquanto no cenário mundial a certificação leva ao monitoramento das
atividades laborais e consequentemente melhora nas condições de trabalho (Bair, 2009), na
América latina o cumprimento efetivo das normas e padrões relacionados as certificações
internacionais ainda são incipientes (Akaki, 2007; Leite et al., 2017).
Em relação a questão ambiental, tema de pesquisa do segundo artigo, o resultado
consolidado indica uma perspectiva desfavorável para o upgrading ambiental. A utilização das
ODS como norteadores da pesquisa indicou que os temas de maior preocupação, tanto no nível
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país quanto no nível setor, estão associados: (i) ao uso da água (ODS 6 e 14) que onera recursos
hídricos escassos (Carrascal Incera, Avelino, & Franco Solís, 2017) e ao uso intensivo de
produtos químicos (Memedovic & Matilla, 2008) que gera contaminação da água por meio do
escoamento tóxico (Noor, Gassner, Terheggen, & Dobie, 2017), (ii) a emissão de poluentes
atmosféricos/ação climática (ODS 13) observada nas altas taxas de emissão de CO2 e SO2
(Zhao et al., 2017) e gases de efeito estufa (Brandi, 2017), bem como na criação de paraíses de
poluição, como a China (Cai, Che, Zhu, Zhao, & Xie, 2018), e (iii) a biodiversidade (ODS 15)
afetada pelo desgaste do solo e apropriação indevida da terra (Mintz-Habib, 2013; Neimark,
Mahanty, & Dressler, 2016; Nygaard & Bolwig, 2018).
Embora favorável no nível do país, devido a geração e a promoção de fontes de energia
renovável (Wiebe, 2018), a eficiência energética (ODS 7) é inconclusiva no nível do setor, pois
apresenta perspectivas favoráveis, como a substituição de dióxido de carbono por energia solar
(Charles, 2014), e desfavoráveis, como o aumento das pegadas energéticas (Kaltenegger,
Löschel, & Pothen, 2017). A produção e consumo sustentável (ODS 12) também apresenta
resultados inconclusivos pois é favorável no nível do país uma vez que está associado as
relações intersetoriais nacionais e internacionais rumo as tecnologias verdes (Constantini,
Crespi, Marin, & Paglialunga, 2017) e ao transbordamento tecnológico (Song & Wang, 2017),
mas

desfavorável

no

nível

do

setor,

devido

aos

problemas

enfrentados

com

regulação/certificação onde se discute a legitimidade dos padrões do Norte frente aos do Sul
(Kagawa et al., 2015; Schouten & Bitzer, 2015), o baixo retorno do investimento,
principalmente de pequenos produtores (Goger, 2013; Klooster, 2005, 2006), e ainda a falta de
definição de padrões internacionais (Olper, 2017).
Por fim, o terceiro artigo mostrou que o upgrading econômico está associado
positivamente com o upgrading social e com o upgrading ambiental. Mostrou também que a
associação entre upgrading econômico e upgrading social, e entre upgrading econômico e
upgrading ambiental é mais forte nos países desenvolvidos. O que sugere que os países
emergentes, apesar de estarem realizando os upgradings isoladamente, não possuem uma
estrutura organizada, ou uma governança de upgrading definida, para alcançar o upgrading
social e ambiental.
Ao estabelecer a associação positiva do upgrading econômico com o upgrading social,
o estudo corrobora com a pesquisa de Rossi (2011) com os trabalhadores regulares de nível
gerencial do Marrocos. Ao mesmo tempo, ao estabelecer a associação positiva do upgrading
econômico com o upgrading ambiental, comprova fortemente o framework proposto por De
Marchi et al. (2013) que relaciona diferentes tipos de upgrading ambiental com os diferentes
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tipos de upgrading econômico classificados por Humphrey e Schmitz (2002). O resultado é
ainda uma importante contribuição para a literatura que discute a relação entre o upgrading
econômico e o upgrading social (Barrientos et al., 2016; Bernhardt & Milberg, 2011; Milberg
& Winkler, 2011), ao mesmo tempo que contribui para a literatura que discute o upgrading
ambiental (Poulsen et al., 2016; De Marchi et al., 2013).
Ao comprovar, por meio da análise multigrupo, que a associação entre o upgrading
econômico e o upgrading social, e do upgrading economico e o upgrading ambiental, é mais
forte nos países desenvolvidos do que nos países emergentes, o artigo corrobora com a
perspectiva desenvolvido-emergente (Diaz-Alejandro, 1975). O posicionamento dos
produtores na CGV e sua capacidade de upgrading depende do mercado final (Kaplinsky et al.,
2010), neste caso um ambiente de baixa renda (emergente) atendendo um ambiente de alta
renda (desenvolvido) - que implica em consumidores mais exigentes - deve fornecer produtos
diferenciados, de alta qualidade e de acordo com a alta complexidade dos padrões adotados nos
países desenvolvidos (Kaplinsky & Farooki, 2010). Neste sentido, o estudo mostrou que os
países emergentes estão empenhados em atender as demandas e exigências dos países
desenvolvidos, “subindo” assim para atividades de maior valor agregado na curva do sorriso.
No entanto, ainda lhes falta estabelecer uma relação mais profunda e duradoura com o
upgrading social e com o upgrading ambiental.
O primeiro artigo de revisão sistemática de literatura indica que na América Latina a
inserção em CGV não promove o upgrading social. No segundo artigo a revisão sistemática de
literatura, de um modo geral, aponta que a inserção em CGV não leva ao upgrading ambiental.
Entretanto, o terceiro artigo mostra que a inserção em CGV promove tanto o upgrading social,
quanto ambiental, inclusive na América Latina, indicando ainda que existe uma associação
positiva entre o upgrading econômico e o upgrading social e ambiental. Sendo que este estudo
foi realizado no nível da firma, enquanto a maior parte dos artigos analisados nas revisões
sistemáticas de literatura são no nível país e nível setor, o resultado mostra que o upgrading
social e o upgrading ambiental não estão reverberando em geral no nível do país e no nível do
setor, mas no nível da empresa já está ficando evidente. Por isso, uma dissertação de
administração com olhos da firma é importante.
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5.1 Limitações e Agenda de Pesquisa
Algumas limitações deste estudo sugerem uma agenda de pesquisas futuras. A
limitação do primeiro artigo se deve ao fato da revisão sistemática de literatura ter realizada
apenas com base em indexadores do continente (Redalyc e Scielo). Logo, uma agenda de
pesquisa seria expandir a revisão de literatura sobre upgrading social para outras bases de
periódicos internacionais, incluindo os níveis de análise (país, setor e firma), para capturar um
cenário maior da ocorrência (ou não) do upgrading. Buscando, inclusive, compreender por que
a padronização internacional é vista como uma dimensão positiva no mundo, mas negativa na
América Latina, e por que na América Latina os trabalhadores pertencentes ao elo mais fraco
se favorecem menos da inserção nas CGV.
Uma limitação do segundo artigo, que também sugere uma agenda de pesquisa, está
relacionada ao número restrito de artigos no nível da firma, foram encontrados apenas cinco
artigos, todos qualitativos e relacionados com a ODS 12 (produção e consumo sustentável).
Diante disso, uma agenda de pesquisa seria verificar, no nível da firma, se a integração em CGV
favorece o upgrading ambiental, relacionado também ao uso da água (ODS 6 e 14), eficiência
energética (ODS 7), ação climática/poluentes atmosféricos (ODS 13) e biodiversidade (ODS
15). Ainda com base nos resultados consolidados do upgrading ambiental, uma agenda de
pesquisa poderia estar relacionada a cada uma das ODS, o que forneceria resultados importantes
para o atingimento das metas propostas pela ONU na Agenda 2030.
No terceiro artigo, apesar das contribuições apresentadas, a pesquisa survey foi realizada
apenas considerando respondentes de níveis gerenciais (tomadores de decisão). Acrescido a
isso, devido a quantidade desequilibrada de respostas, não foi possível identificar se os
respondentes pertenciam ao nível comprador ou fornecedor da cadeia. Uma agenda de pesquisa
seria verificar se os resultados se mantem ao incluir respondentes de níveis operacionais, e ao
considerar compradores e fornecedores separadamente. Pesquisas futuras poderiam ainda
contemplar as estruturas de governança e a divisão por setor (serviços/indústria).
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