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Resumo: Ao longo do século XX uma vasta literatura no campo das Ciências
Econômicas se debruçou sobre questões relativas à problemática do Desenvolvimento em
seus aspectos nacionais e internacionais. Enquanto diversas foram as contribuições que se
orientaram ao diagnóstico do problema, uma boa parte das recomendações de políticas
que surgiram a partir daí focaram em soluções internas de cunho estruturais. No Brasil,
em especial, diversos foram os esforços conduzidos pelo setor público para reorientar
nosso processo industrializante na direção de uma estrutura produtiva menos dependente
de importações e melhor adaptada às demandas do mercado interno. Não obstante, a
partir da década de 80 a economia brasileira assiste a uma trajetória de
desindustrialização e reprimarização que se perpetua devido a uma baixa atuação do
Estado na direção do desenvolvimento econômico e social do país. Isto posto, o objetivo
do presente trabalho é conduzir a simbiose de duas teorias distintas – a saber, a teoria da
Complexidade Econômica e a teoria da Diplomacia Econômica – para propor uma
reorientação da política de promoção comercial adotada no Brasil no sentido de
incentivar a exportação de bens mais sofisticados, o que, em última instância, pode
contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Nesse aspecto, considera-se a
relevância de focalizar instituições públicas no gerenciamento das questões nacionais,
ainda que de modo marginal e à nível tático. Por esse motivo, investiga-se a atuação da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para
recomendar duas adaptações na sua regra de decisão para produtos e setores prioritários: a
primeira, focaliza setores específicos, enquanto a segunda, focaliza mercados potenciais
para as exportações brasileiras. Como resultado, reitera-se a importância das estratégias
de gestão pública a partir do setor externo para o avanço do processo de diversificação
com sofisticação produtiva necessário ao desenvolvimento econômico do Brasil.
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1. INTRODUÇÃO

No arcabouço dos estudos referentes à dinâmica do Desenvolvimento Econômico e seus

condicionantes para diferentes regiões do mundo, um aspecto central é sempre sinalizado: as

características estruturais da produção influenciam a capacidade de crescimento atrelado à

melhora qualitativa dos indicadores socioeconômicos. Com efeito, a fundamentação teórica

acerca do problema está, ao menos no campo das Ciências Econômicas, fortemente conectada a

diagnósticos e soluções circunscritas a análise dos processos relativos à industrialização, à

absorção tecnológica e a atuação do Estado no sentido de diversificar e sofisticar a cesta de bens

produzida em determinado país.

Essa discussão permeia os caminhos da economia brasileira nas cinco décadas que

antecederam a ascensão do modelo neoliberal implementado a partir dos anos 1980 (BRITTO et

al., 2019). Durante esse período, a atuação do Estado foi importante para a trajetória de

desenvolvimento e industrialização do Brasil, com uma forte atuação no sentido de fortalecer o

mercado interno por meio de políticas públicas de incentivo à substituição de importações. Não

obstante, o enfoque dado às políticas industriais e tarifárias não foi acompanhado por um

avanço nas políticas de promoção comercial focalizadas no desenvolvimento econômico

orientado às exportações (BRITO et al., 2019).

De lá pra cá, uma vasta literatura foi produzida no sentido de evidenciar e avaliar

empiricamente a importância do setor externo para o processo de desenvolvimento de um país,

em especial para aquelas nações ditas atrasadas, a exemplo do Brasil. O que muitas vezes escapa

a essas discussões conduzidas no campo das Ciências Econômicas é uma melhor coordenação

com outras áreas do conhecimento, em especial àquelas ligadas a aspectos institucionais de

gestão pública.

Nesse aspecto, o objetivo deste trabalho é propor a convergência de duas linhas teóricas

distintas – a saber, da Complexidade Econômica e da Diplomacia Econômica – com intuito de

sinalizar a potencialidade que há na atuação de órgãos públicos ligados à promoção comercial

para uma condução mais eficiente, ainda que marginal, do processo de diversificação e

sofisticação da pauta de exportações de uma economia. Isso é particularmente relevante quando

avaliamos a trajetória de desindustrialização e reprimarização que acomete a economia

brasileira desde finais do século XX e que tende a ser aprofundada nos próximos anos como

resultado da crise de Covid-19 iniciada em 2020.

O método pelo qual pretende-se dar cabo desse objetivo passa tanto por uma revisão

teórica de ambas as literaturas que fundamentam este trabalho, quanto por um estudo de caso e
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por um exercício empírico que propõe caminhos para a estratégia de promoção comercial

adotada no Brasil. Em primeiro lugar, o artigo irá explorar as possíveis confluências entre a

literatura da Complexidade Econômica e da Diplomacia Econômica para sustentar o argumento

de que agências de promoção de exportações – em especial aquelas ligadas à administração

pública – podem contribuir para o fomento de uma pauta de exportações mais complexa que

favoreça o processo de desenvolvimento econômico de um determinado país.

Em segundo lugar, um estudo de caso será feito para que seja possível avaliar resultados

e entender as diretrizes que tutelam os serviços de promoção comercial da Agência Brasileira de

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Por fim, o artigo recorrerá à

metodologia da regra de decisão para produtos complexos proposta por Lopes (2020) para que

sejam propostas duas estratégias orientadas à condução de tais serviços. A ideia é justamente

sinalizar produtos e mercados prioritários para as exportações brasileiras, de forma com que a

Apex-Brasil possa atuar de forma mais eficiente em diversas frentes, seja na inserção e

fortalecimento de empresas brasileiras no mercado de exportações, seja no gerenciamento de

seus projetos bilaterais e internacionais de cooperação, além de outras possibilidades.

2. O PAPEL DAS EXPORTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Em meados do século XX, a literatura do crescimento econômico começa a ser

largamente influenciada pelas teorias pós-keynesianas de análise da demanda agregada e

diversos foram os estudos que procuraram atestar o papel das exportações nos determinantes do

crescimento internacional, a exemplo dos Modelos de Crescimento com Equilíbrio no Balanço

de Pagamentos (BoP). Nesses modelos, as exportações tornam-se especialmente relevantes para

gerar crescimento em razão de três motivos principais: primeiro, elas são o único componente

exógeno da demanda agregada, característica que concede maior autonomia para o processo de

crescimento; segundo, as exportações são capazes de sustentar o crescimento das importações

requeridas por outros componentes da demanda, a exemplo do consumo e do investimento;

terceiro, e em consequência disso, elas são especialmente importantes para custear a importação

de insumos necessários ao processo de mudança estrutural da produção (THIRLWALL, 2005).

A partir daí, é possível compreender como a taxa de crescimento de uma economia será

fortemente influenciada pela trajetória de crescimento de suas exportações, tanto de forma

direta, quanto de forma indireta. Da maneira como é colocado por Gabriel e Missio (2018a, p.

9), “quando há rendimentos crescentes e aumento induzido da produtividade, o crescimento das

exportações pode instaurar um círculo virtuoso de crescimento que leva a modelos

centro-periferia de crescimento e desenvolvimento”.
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Isto posto, um importante entrave ao crescimento das exportações em países periféricos

é a própria natureza de suas estruturas produtivas. De maneira geral, os bens produzidos para

exportação na periferia do sistema internacional são classificados como produtos primários, de

baixo conteúdo tecnológico e de baixa elasticidade-renda da demanda por exportações. Isso quer

dizer que, mesmo quando há crescimento da renda nos países importadores desses bens, a

demanda não tende a variar proporcionalmente, constituindo um entrave ao crescimento

agregado das exportações nacionais.

Segundo Missio e Gabriel (2016, p. 8), existem três formas fundamentais para se

promover uma mudança nas elasticidades-renda de exportações. São elas: i) uma mudança

estrutural progressiva no perfil de exportações da economia; ii) um aumento do conteúdo

tecnológico no setor de exportações; e iii) uma mudança estrutural que envolva a formação de

novas produtos. De forma geral, esse corolário está intrinsecamente conectado à ideia de elevar

o nível de complexidade da economia.

Recentemente, um notável avanço para essa literatura do crescimento orientado às

exportações foi sistematizado sob o que hoje se conhece por teoria da Complexidade

Econômica. Segundo Hausmann, Hwang e Rodrik (2007), as diferenças nos níveis de

desenvolvimento entre as nações que constituem o sistema econômico internacional estão

intrinsecamente conectadas aos padrões de especialização que acometem suas diferentes

estruturas produtivas. Os autores elaboraram um modelo econométrico para mostrar que os

países cujos padrões de especialização estão relacionados a maiores níveis de produtividade

tendem a performar melhor.

Nesse sentido, os padrões de especialização que surgem através da chamada divisão

internacional do trabalho estão largamente condicionados às “capacidades” já presentes

localmente. Nesse sentido:
The productivity of a country resides in the diversity of its available nontradable
‘capabilities’, and therefore, cross-country differences in income can be explained by
differences in economic complexity, as measured by the diversity of capabilities
present in a country and their interactions (HIDALGO; HAUSMANN, 2009, p.
10570).

Conclui-se que países cujas capacidades produtivas disponíveis refletem

fundamentalmente matérias-primas e competências de baixo nível tecnológico intrínseco têm

propensão a apresentar menores taxas de desenvolvimento econômico, já que estas estão

relacionadas à sofisticação dos bens que se produz e que se exporta com eficiência (HIDALGO

et al., 2007). Por sua vez, as oportunidades de sofisticação e de diversificação da estrutura
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produtiva estão limitadas à combinação das capacidades que um país já possui com aquelas que

ele seja capaz de adquirir e acumular  (HIDALGO; HAUSMANN, 2009).

Uma questão importante que deriva dessas interpretações sobre a teoria do crescimento

econômico são os métodos pelos quais um país deverá conduzir seu processo de mudança

estrutural. De modo geral, constata-se a preponderância do foco no papel da industrialização e

no seu potencial para conduzir tais transformações. Contudo, se admitirmos que a qualidade das

exportações tem papel crucial na trajetória de crescimento de um país, será possível pensar em

outras estratégias.

Nesse sentido, e a partir do que foi discutido nessa primeira seção, é possível inferir um

resultado fundamental: as exportações representam o componente da demanda agregada capaz

de gerar crescimento da renda interna com equilíbrio no balanço de pagamentos; contudo, para

gerar desenvolvimento econômico de forma virtuosa, se faz necessário sofisticar e diversificar a

composição estrutural dessas exportações orientando-se a produtos mais complexos. O que se

propõe no presente trabalho é, portanto, uma estratégia para contribuir com o processo de

diversificação e sofisticação produtiva orientada às exportações, que não foque apenas no

processo de industrialização, mas também no papel da promoção de exportações.

3. A PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES COMO ESTRATÉGIA PARA GANHO DE

COMPLEXIDADE

De fato, se considerarmos o que foi produzido academicamente dentro do arcabouço da

Economia do Desenvolvimento desde sua concepção em meados do século XXI, há uma

prevalência dos estudos que focam no papel da industrialização para a condução do processo de

desenvolvimento econômico (MOREIRA; CRESPO, 2012; PEREIRA, 2017). Não obstante,

diferentemente do que era proposto pelos teóricos estruturalistas em meados do século XXI, os

esforços para conduzir um processo de industrialização por substituição de importações na

América Latina geraram resultados consideravelmente menos satisfatórios do que aqueles

observados nos países do Leste Asiático, cuja estratégia de desenvolvimento se orientou às

exportações e foi capaz de gerar transformação estrutural com altos ganhos de complexidade

(BRITTO et al., 2019).

Em vista disso, reconhecemos o papel fundamental que desempenha o processo de

sofisticação e de diversificação da estrutura produtiva no setor industrial para o

desenvolvimento econômico de uma economia. Mais ainda, argumenta-se que essa

transformação na direção de setores mais complexos deve focar na composição da pauta de
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exportações do país analisado. O que difere o presente trabalho das teorias originárias da

Economia do Desenvolvimento, no entanto, é que aqui pretende-se discutir o papel da promoção

da exportação de bens mais complexos para gerar trajetórias mais eficientes de crescimento

econômico orientado pelo setor externo.

3.1. A Diplomacia Econômica: um alicerce teórico

Apesar da literatura da Diplomacia Econômica ter sido estruturada formalmente ao

longo das últimas décadas, a Diplomacia Econômica em si não é um fenômeno novo. Como

formulado por Okano-Heijmans (2011, p.13), “economic diplomacy was a tool in foreign

relations long before the establishment of the institutions that have become part and parcel of

foreign policy and diplomacy practised by states today”. Assim, pode-se definir tal objeto como

a atuação de agentes governamentais para tratar de problemáticas internacionais relativas à

produção, ao comércio de bens, à transação de serviços, aos investimentos, à informação e à

regulação, por meio de instrumentos que vão desde negociações e cooperações informais até o

estabelecimento de consulados e embaixadas e a promoção de exportações ou investimentos

externos (BAYNE; WOOLCOCK, 2017).

O argumento principal para a utilização da teoria da Diplomacia Econômica no presente

trabalho é que reconhece-se aqui a relevância das questões políticas para a dinâmica do mercado

internacional. Diferentemente da literatura que se debruça sobre questões tarifárias, a

diplomacia econômica trata das barreiras intangíveis ao comércio e dos processos de negociação

e planejamento bilateral ou multilateral. Ainda que as barreiras tarifárias e os acordos de

cooperação representem um grande obstáculo para se aumentar o mercado de exportações,

outros aspectos técnicos e institucionais podem prejudicar a eficiência dos fluxos de comércio

internacionais.

Nesse sentido, por se tratar de uma teoria que vai além dos estudos pautados somente

em problemáticas econômicas, Okano-Heijmans (2011) propôs uma estrutura analítica que

coloca a diplomacia econômica como um instrumento capaz de contrabalancear dois dos

principais interesses nacionais: prosperidade e estabilidade. Para dar cabo dessa atribuição, esse

arcabouço teórico está localizado no cruzamento de quatro áreas do conhecimento, onde estão

inclusas as Relações Internacionais, a Economia, a Diplomacia e, ainda, a Economia Política

Internacional. O agente principal nesses estudos é, no entanto, apenas um: o próprio Estado

nacional.
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Segundo Moons e van Bergeijk (2016, p.2) a justificativa para as ações de diplomacia

econômica pode ser resumida em dois pontos principais: em primeiro lugar, as firmas que

operam internacionalmente estão sujeitas a barreiras intangíveis ao comércio; e, em segundo

lugar, diversas externalidades estão associadas à coleta e à partilha de informações sobre as

condições de comércio e as oportunidades de negócio no mercado internacional. Sob condições

assimétricas de informação, as firmas têm dificuldade para identificar parceiros potenciais e,

ainda, para avaliar suas capacidades de produção. Nesse sentido, a Diplomacia Econômica pode

ser uma ferramenta que, em conjunto com a política industrial e a análise das barreiras tarifárias

ao comércio, auxilie uma estratégia de crescimento orientada ao setor externo por meio da

promoção de exportações.

Em especial, dois trabalhos atestam a influência da diplomacia econômica nos

processos de diversificação e sofisticação das pautas de exportações de economias nacionais.

Segundo Moons (2012), essa ferramenta é capaz de expandir a margem extensiva do comércio,

podendo servir como um instrumento eficiente para diversificar as exportações. Por sua vez, o

resultado da pesquisa de Moons e Boer (2014) mostra que a diplomacia econômica estimula o

comércio de produtos mais sofisticados. Nesse sentido, “economic diplomacy is a potentially

very important policy tool to consider for policy makers in developing countries who want

domestic companies to enter developed markets with a more complex product” (MOONS;

BOER, 2014, p.23).

Sob essa perspectiva, o presente trabalho pretende concentrar-se na análise de apenas

um dentre os principais instrumentos de diplomacia econômica para sustentar o argumento aqui

exposto. Com o objetivo de sugerir a promoção de bens mais complexos no mercado externo,

analisa-se a seguir o papel das agências de promoção de exportações e o impacto destas nos

determinantes do comércio internacional para diferentes economias.

3.2. As Agências de Promoção de Exportação: uma evidência empírica

Historicamente, as políticas que visavam a promoção de exportações na América Latina

datam de meados do século XX, quando as estratégias de industrialização por substituição de

exportações começaram a ser implantadas no continente. De fato, até finais de 1970, elas faziam

parte da agenda externa de praticamente todos os países latinoamericanos e as primeiras

organizações para promoção de exportações surgiram como iniciativas governamentais

(JORDANA; MARTINCUS; GALLO, 2010). A partir de 1980, essas primeiras organizações

perderam força globalmente em razão das críticas neoliberais ao intervencionismo estatal
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(MOONS; van BERGEIJK, 2016) e, particularmente na América Latina, em razão das crises

econômicas que se disseminaram pelo continente.

Foi no final da década de 1990 que as políticas orientadas à promoção de exportações

foram reintroduzidas nos países latinoamericanos e as agências de promoção de exportações

surgiram sob diferentes desenhos institucionais, com o intuito de corrigir “the potential market

failure associated with information spillovers originated in successful searches of business

opportunities abroad” (JORDANA; MARTINCUS; GALLO, 2010, p.3). Diversas atividades e

ferramentas foram sendo incorporadas por tais agências com o intuito de ampliar seus espectros

de atuação e, nesse sentido, os serviços oferecidos por elas podem ser divididos em quatro

categorias, da forma como se segue:

1) country image building (advertising, promotional events, but also advocacy); 2)
export support services (exporter training, technical assistance, capacity building,
including regulatory compliance, information on trade finance, logistics, customs,
packaging, pricing); 3) marketing (trade fairs, exporter and importer missions,
follow-up services offered by representatives abroad); and 4) market research and
publications (general, sector, and firm level information, such as market surveys,
on-line information on export markets, publications encouraging firms to export,
importer and exporter contact databases) (LEDERMAN; OLARREAGA; PAYTON,
2010, p.259).

Quanto à efetividade deste instrumento sobre as variáveis de exportação, diversas são as

contribuições empíricas que buscam atestar tal resultado. Segundo o estudo conduzido por

Lederman, Olarreaga e Payton (2010), no qual a atuação de 88 agências de promoção de

exportações foi analisada, um aumento de 10% no orçamento dessas agências leva a um

aumento entre 0,6% e 1% nas exportações, obtendo uma efetividade particular para a promoção

de bens ditos heterogêneos. Os autores encontraram ainda evidências que sugerem que, no

aspecto institucional, o melhor arranjo para as agências de promoção de exportações é aquele

em que estas são únicas e fortes – ao invés de várias diferentes atuando no mesmo país – e,

particularmente, não privatizadas – ou ao menos não por completo.

Com o intuito de verificar a efetividade dessas atividades para países em

desenvolvimento, Martincus e Carballo (2010b) conduziram um estudo para o caso do Peru

entre 2001 e 2005. Os autores encontraram indícios de que as agências de promoção de

exportações são especialmente importantes quando se trata de expandir as margens extensivas

do comércio exterior, ou seja, de aumentar o número de produtos exportados e o número de

países para quem a economia exporta. Nesse sentido, “the evidence from Peru conveys a

relevant message for other developing countries with highly specialized export structures. When

properly performed, export promotion may foster product and market export diversification thus
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helping to generate a more balanced export expansion path” (MARTINCUS; CORBALLO,

2010b, p.23).

Os resultados encontrados em Martincus (2010) vão ainda mais longe ao conseguir

quantificar a influência dessas agências no total exportado por alguns países latinoamericanos.

Segundo o autor, cada dólar americano alocado para a promoção de exportações na

PROMPERU, na URUGUAY XXI e na EXPORTAR – agências do Peru, Uruguai e Argentina,

nesta ordem – resultam, em média, em um aumento de US$45,00, US$38,00 e US$41,00 nas

vendas internacionais, respectivamente. Paralelamente, o estudo aponta que, em geral, diferentes

serviços combinados produzem maiores retornos do que quando aplicados individualmente,

assim como também sugere o trabalho de Martincus e Carballo (2010a). Martincus (2010,

p.234) finaliza dizendo que:

The impact of export support is not uniform across the differentiation spectrum. The
degree of complexity of the goods is directly related to the severity of the information
barriers faced by companies when transacting across borders. By helping firms
overcome these barriers, export promotion actions are more likely to generate larger
export gains to the degree to which products traded are more differentiated.

É relevante ressaltar que o conceito de complexidade utilizado nos trabalhos de Moons

e Boer (2014) e Martincus (2010) não se sustentam necessariamente sobre uma formalização

teórica a exemplo do conceito elaborado pela teoria da Complexidade Econômica. Ainda que as

teorias de crescimento econômico orientadas às exportações sinalizem a importância de se

promover a diversificação e a sofisticação da pauta de exportação de um país e que, em paralelo,

a teoria da diplomacia econômica demonstre a capacidade de seus instrumentos para

potencializar o comércio de produtos mais complexos, ambas as discussões não se cruzam na

literatura.

A contribuição que se espera fazer no presente trabalho é justamente guiar a

coordenação de ambas as teorias da Complexidade Econômica e da Diplomacia Econômica para

sugerir uma estratégia mais eficiente de promoção de exportações. Sob essa perspectiva,

realiza-se a seguir um esforço analítico para o caso brasileiro, com a intenção de avaliar a

atuação da agência de promoção de exportações do país.

4. A AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS

(Apex-Brasil)

No Brasil, a entidade responsável pelos serviços de promoção de exportações a nível

nacional é a chamada Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

(Apex-Brasil). Criada oficialmente por meio do Decreto Presidencial nº 4.584 em 5 de fevereiro
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de 2003, após autorização da Medida Provisória nº 106 de 22 de janeiro de 2003 – convertida na

Lei nº 10.668 em 14 de maio do mesmo ano –, a Apex-Brasil já fazia parte do Serviço Brasileiro

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) desde 1997, na forma de um departamento

interno para promoção de exportações. Resumidamente, é uma entidade sem fins lucrativos, de

direito privado, interesse coletivo e utilidade pública.

Segundo a agência, sua missão centra-se tanto na promoção das exportações, quanto na

promoção da internacionalização das empresas brasileiras e dos investimentos estrangeiros

externos, em apoio às políticas e estratégias públicas nacionais e a fim de contribuir para o

crescimento sustentável da economia brasileira. Os serviços oferecidos por ela podem ser

resumidos em cinco frentes: primeiro, o serviço de inteligência de mercado; segundo, a

qualificação empresarial; terceiro, as estratégias para internacionalização; quarto, o serviço de

promoção de negócios e imagem; e, por fim, a atração de investimentos estrangeiros diretos.

De forma geral, a Apex dá assistência a firmas pequenas, médias e grandes, que tanto

podem ser empresas com algum potencial futuro para exportação, quanto empresas que já estão

inseridas nesse mercado, com pouca ou muita experiência. A agência coloca como alvo para a

promoção de exportações não apenas países e setores promissores, mas também setores em

países específicos e países em setores específicos. Quando observados apenas os serviços que

atendem aos objetivos de exportação, a Apex trabalha com a instrução de empresas

exportadoras, com a oferta de informações específicas sobre inteligência de mercado externo,

com o aconselhamento e a assistência técnica para essas empresas e com a realização de missões

e feiras de exportação, entre outras ações marginais. Para avançar nessa discussão, examina-se a

seguir a atuação da entidade sob diferentes aspectos quantitativos e qualitativos.

4.1. Estudo de Caso: Plano de Atuação e Ações Realizadas

Em termos gerais, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

(Apex-Brasil) elabora a cada quatro anos um Plano Estratégico para orientar sua atuação.

Utilizaremos como referência para esta análise o Plano Estratégico 2016-2019, assim como o

Relatório Global de Avaliação 2016-2019 e o Relatório de Desempenho Apex-Brasil de 2019,

com o objetivo de apresentar os resultados alcançados no período.

Paralelamente, com intuito de engrandecer a análise, uma breve exposição dos

resultados alcançados no 1º semestre de 2020 será feita, assim como dos tipos de bens de

exportação apoiados pelos Projetos Setoriais específicos da Apex-Brasil entre 2009 e 2020 –
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com base em dados coletados por meio do Serviço de Informação ao Cidadão da agência, em

respaldo à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Consta no Plano Estratégico 2016-2019 os Objetivos Estratégicos a serem promovidos

no quadriênio de referência. Em relação às estratégias relevantes para o desenvolvimento do

presente trabalho, ou seja, aquelas relativas ao serviço de promoção de negócios propriamente

dito, o Plano elenca quatro Objetivos Estratégicos. São eles:

i) Aumento das exportações das empresas brasileiras;

ii) Ampliação da presença das empresas brasileiras no exterior;

iii) Desenvolvimento das ações de promoção que aumentem os investimentos

estrangeiros no Brasil; e

iv) Imagem do Brasil como parceiro de negócios.

Os resultados alcançados na frente Promoção de Negócios pela Apex-Brasil no período

estipulado estão sinalizados no Relatório Global de Avaliação 2016-2019 disponibilizado pela

agência. A Tabela 1 apresenta resultados no âmbito de sua atuação global; a Tabela 2, por sua

vez, trata dos Projetos Setoriais, que contemplam setores específicos da economia – na seção 5

uma explicação mais detalhada desses Projetos será realizada.

Tabela 1 – Resultados de Atuação Global 2016-2019

Ano Empresas
Apoiadas

Exportadoras
Apoiadas

Valor
Exportado das

Apoiadas

Participação no Total
Exportado pelo Brasil

2016 12.971 3.819 US$ 23 bilhões1 12,5%2

2017 13.076 4.344 US$ 62 bilhões 28,50%
2018 15.737 4.145 US$ 50 bilhões 20,70%
2019 14.284 4.231 US$ 68 bilhões 30,20%

Fonte: Relatório Geral de Avaliação 2016-2019

2 Calculado pela autora com base nos dados de exportação do UN Comtrade. Referente aos dados
apresentados pela Apex-Brasil, sob restrições da Nota 1.

1 A contabilização do valor exportado pelas apoiadas nas metas em vigor até o dia 16/11/2016 era feita
apenas para os 37 mercados prioritários da Apex-Brasil definidos em 2016.
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Tabela 2 – Resultados Projetos Setoriais 2016-2019

Ano Nº de Projetos
Setoriais

Total de Empresas
Apoiadas

Exportação de Bens das
Apoiadas

2016 60 4.0003 US$ 30 bilhões
2017 65 5.626 US$ 33 bilhões
2018 57 5.925 US$ 30 bilhões
2019 53 5.985 US$ 32 bilhões

Fonte: Relatório Geral de Avaliação 2016-2019

Para além, os Projetos Setoriais específicos realizados pela Apex-Brasil chegaram a

apoiar a exportação de 8.245 produtos entre 2009 e 2020. Na Tabela 3 estão elencados os

NCM’s apoiados agrupados por intensidade tecnológica – utiliza-se aqui o código de

classificação de produtos definido pela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Tabela 3 – NCM’s apoiados pelos Projetos Setoriais da Apex-Brasil entre 2009 e 2020

Alta Tecnologia 1.625 19,71%
Média-Alta Tecnologia 3.387 41,08%

Média-Baixa Tecnologia 766 9,30%
Baixa Tecnologia 2.087 25,31%

Produtos Não-Industriais 380 4,60%
Total 8.245 100%

Fonte: elaborada pela autora

Fazendo um recorte nesse estudo de caso para o ano de 2019 – ano que finda o Plano

Estratégico aqui analisado – nota-se que 56,9% das empresas exportadoras apoiadas pela

Apex-Brasil apresentaram crescimento no total de suas exportações. Quando observada uma

série histórica de quatro anos, observou-se que 2.632 destas empresas exportaram um novo

produto e 2.849 exportaram para um novo mercado (RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2019).

Considerando somente as 5.985 empresas apoiadas no âmbito dos Projetos Setoriais específicos,

verificou-se um crescimento médio de 2,8% no valor exportado em relação a 2018. No contexto

da qualificação para empresas que desejam se inserir no mercado de exportação, o Programa de

Qualificação para Exportação (PEIEX) atendeu 3.788 empresas em 22 estados do país, com

maior concentração no Sudeste (RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2019).

3 O número total de empresas apoiadas nos Projetos Setoriais de 2016 não está exato.
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Paralelamente aos resultados baseados nos objetivos do Plano Estratégico 2016-2019, o

Relatório de Desempenho 2020 (1º Semestre)4 mostra ainda que, neste período, 10.808

empresas brasileiras foram apoiadas pela agência, sendo 2.999 destas empresas que ainda não

haviam participado dos projetos de sensibilização, promoção e internacionalização promovidos

pela Apex. Em relação aos indicadores de impacto, 89 empresas apoiadas começaram a exportar

em 2020, 1.393 empresas exportaram para novos destinos, 1.287 empresas exportaram novos

produtos e 1.294 empresas apresentaram crescimento das exportações. No total, as exportações

das empresas apoiadas alcançaram o valor de US$ 28,3 bilhões e os cinco principais destinos

dessas exportações foram a China, os Estados Unidos, a Argentina, Hong Kong e os Países

Baixos.

Aqui cabe ainda citar o trabalho de Cruz (2014), o qual se dedicou a analisar a atuação

da Apex-Brasil entre 2007 e 2010 para verificar qual o impacto da agência na entrada de firmas

não-exportadoras no mercado de exportação. Segundo ele,

The results show that Apex’s treatment increases the probability of a non-exporting
firm to start exporting by 2.3 percentage points (pp) one year after the program is
implemented and by about 2.2 pp in the year of program implementation. This means
that firms that received the program increased their propensity to export by almost
130% (from 1.75% to 4.05%) when compared with other similar non-exporting firms
one year after the treatment. [...] Moreover, I find evidence of a positive, although
small effect of the program on untreated firms that belong to the same sector and
region of Apex’s treated exporting firms (CRUZ, 2014, p.2).

Dito isto, infere-se a capacidade da Apex-Brasil de impactar positivamente o setor de

exportações no país. Ao longo dos últimos anos, os resultados apresentados pelos serviços e

projetos oferecidos pela agência têm apresentado efeitos positivos no que tange a incentivar

novas empresas a começarem a exportar, a aumentar o total exportado por empresas que já estão

inseridas no mercado de exportações e a incentivar a exportação de bens de maior conteúdo

tecnológico. Por esse motivo, acredita-se que a atuação da agência no sentido de promover

produtos mais complexos, que podem ou não já estar sendo exportados, tem potencial para

auxiliar políticas industriais e iniciativas tarifárias na condução de um processo de

diversificação e sofisticação mais eficiente para a pauta de exportações do Brasil.

4 No Relatório de Desempenho 2020 (1º Semestre), a Apex-Brasil sinaliza algumas adaptações na sua
atuação para o atual contexto da pandemia de Covid-19. Segundo a agência, alguns de seus serviços
precisaram ser cancelados ou postergados em razão da emergência sanitária. Não obstante, mais de 100
iniciativas foram realizadas no período para apoiar empresas brasileiras e investidores estrangeiros no
contexto da pandemia, além de terem sido elaborados estudos e pesquisas específicas associadas aos
impactos globais da Covid-19.

13



5. MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES PARA DIVERSIFICAÇÃO E SOFISTICAÇÃO

PRODUTIVA NO BRASIL

A fim de que se construa uma estratégia de diversificação e sofisticação produtiva a

partir de uma política de promoção de exportações orientada a produtos mais complexos, é

necessário realizar a identificação de setores prioritários para os quais a agência de promoção de

exportações deverá focalizar incentivos. Nesse sentido, discute-se a seguir os métodos pelos

quais a Apex-Brasil determina esses setores prioritários para condução de seus serviços, e, para

além, propõe-se uma adaptação na regra da própria agência, com base na metodologia da

Complexidade Econômica.

5.1 Definição de Setores Prioritários: a regra de decisão da Apex-Brasil

Tendo em vista a construção do raciocínio que pretende-se fazer aqui, analisa-se agora

os métodos utilizados pela agência para estabelecer os setores e os mercados prioritários para

promoção de exportações. As informações apresentadas a seguir foram obtidas por meio do

Serviço de Informação ao Cidadão da Apex-Brasil, em conformidade com a Lei de Acesso à

Informação (Lei nº 12.527/2011).

De acordo com a própria entidade, a Apex-Brasil trabalha por meio da indicação de

setores prioritários com o objetivo de melhor direcionar os esforços e os recursos de sua

atuação. Isso não significa, no entanto, que as ações da agência serão direcionadas

exclusivamente a esses setores pré-selecionados, já que a entidade fornece uma série de serviços

acessíveis a todas as empresas brasileiras, assim como aos investidores estrangeiros.

Parte do apoio concedido às exportações realiza-se através dos Projetos Setoriais, que

são parcerias da agência com associações empresariais representantes dos setores produtivos

brasileiros. Esses Projetos têm como objetivo facilitar o acesso das empresas brasileiras aos

principais mercados internacionais, além de prospectar oportunidades de negócios de exportação

e melhorar a percepção internacional sobre as empresas e produtos brasileiros.

Na prática, as ações de promoção de exportações da Apex-Brasil são organizadas

preferencialmente em função desses Projetos Setoriais, de modo que eles podem ser

considerados setores prioritários. Segundo a agência, a criação dos Projetos é realizada seguindo

uma análise composta pela demanda internacional, pelo potencial exportador do Brasil, pelo

nível de estruturação do setor e, em alguns casos, pela característica inovadora, de modo a
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garantir que os recursos disponíveis para as ações de promoção de exportações sejam utilizados

com adequação e efetividade.

Da forma como está elencado no endereço eletrônico da entidade5 os Projetos Setoriais

ativos, até a redação deste trabalho, estão divididos entre oito setores da economia, como

segue-se: Alimentos e Bebidas; Agronegócios; Casa e Construção; Economia Criativa;

Máquinas e Equipamentos; Moda; Tecnologia; e Saúde.

Em paralelo aos Projetos Setoriais, o departamento de Inteligência Comercial da

Apex-Brasil desenvolveu uma metodologia para identificar oportunidades de mercado para as

exportações brasileiras. O resultado desse esforço é o Mapa Estratégico de Mercados e

Oportunidades Comerciais para as Exportações Brasileiras, ferramenta que serviu como um dos

pilares para a definição das diretrizes do objetivo de Promoção Comercial definido no Plano

Nacional de Exportações 2015-2018.

A metodologia utilizada para a construção desse Mapa Estratégico leva em

consideração dados relativos à dinâmica de oferta e demanda do Brasil e do mundo, à

especialização exportadora e à participação de mercado para determinar os mercados onde

existem oportunidades para Abertura, Consolidação, Manutenção, Recuperação (em risco) e

Recuperação (em declínio) das exportações brasileiras. Nesse sentido, definem-se as

oportunidades subsetoriais dentro de cada mercado avaliado.

A característica da participação das exportações brasileiras em um dado mercado

internacional, por sua vez, é definida como Expressiva ou Incipiente. Para isso, calcula-se a

média de participação das exportações brasileiras do produto selecionado no mercado-alvo e é

verificada a continuidade das exportações. Se as exportações brasileiras obtiverem média de

participação superior a 1% e apresentarem continuidade a partir do primeiro ano de efetiva

exportação (não necessariamente o primeiro ano do horizonte temporal), essa combinação será

considerada “Expressiva”. Caso pelo menos um dos dois critérios resulte negativo, a

combinação será classificada como “Incipiente”. No Quadro 1 estão elencados os critérios para

a definição de oportunidades dentro de ambas as características de participação.

5 https://portal.apexbrasil.com.br/participe-dos-nossos-projetos-com-as-entidades-setoriais/. Acesso em:
05 fev. 2021.
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Quadro 1 – Critérios Essenciais na Regra de Decisão do Mapa Estratégico Apex-Brasil

EXPORTAÇÕES OPORTUNIDADES CRITÉRIOS ESSENCIAIS

INCIPIENTE
ABERTURA

1) Vantagem Comparativa Revelada
2) Valor Mínimo de Importações do Mercado-Alvo para
a Combinação Produto-País em Análise
3) Crescimento das Importações do Produto pelo País
em Questão (no último biênio do horizonte temporal
definido);
4) Índice de Complementaridade de Comércio (para
subsetores)

DESCARTE Exportações que não passaram pelo crivo dos critérios
essenciais a serem validados para Abertura.

EXPRESSIVA

RECUPERAÇÃO
(em declínio)

1) Participação Brasileira no Mercado: entre 1 e 10%, no
caso de produtos, ou entre 1 e 30%, no caso de
subsetores;
2) Dinamismo da Oferta Brasileira: baixo dinamismo.

RECUPERAÇÃO
(em risco)

1) Participação Brasileira no Mercado: > 10%, no caso
de produtos, ou > 30%, no caso de subsetores;
2) Dinamismo da Oferta Brasileira: baixo dinamismo.

MANUTENÇÃO
1) Participação Brasileira no Mercado: > 10%, no caso
de produtos, ou > 30%, no caso de subsetores;
2) Dinamismo da Oferta Brasileira: alto dinamismo

CONSOLIDAÇÃO

1) Participação Brasileira no Mercado: entre 1 e 10%, no
caso de produtos, ou entre 1 e 30%, no caso de
subsetores;
2) Dinamismo da Oferta Brasileira: alto dinamismo.

Fonte: elaborada pela autora

Ainda que não haja um Plano Nacional de Exportações mais atualizado para servir de

substrato à análise, vale citar os resultados obtidos através da metodologia do Mapa Estratégico

da Apex-Brasil e divulgados no Plano Nacional de Exportações 2015-2018. Segundo o relatório,

foram selecionados 32 países como mercados prioritários para as exportações brasileiras, que

correspondiam à época a 74% do PIB mundial e 62% das importações mundiais. Somados, os

setores prioritários desses 32 mercados representavam uma oportunidade de negócios que

poderia chegar a US$ 592 bilhões, entre os anos referidos, e que contemplavam diversos setores

da economia brasileira, a exemplo de Alimentos e Bebidas, Casa e Construção e Máquinas e

Equipamentos.

Dito isso, é possível perceber que de certa forma há uma estratégia bem fundamentada

de atuação por parte da Apex-Brasil. Para guiar seus serviços de promoção de exportações e

focar setores prioritários, a agência define Projetos Setoriais e disponibiliza o Mapa Estratégico
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de Mercados e Oportunidades Comerciais para as Exportações Brasileiras para que empresas

exportadoras possam definir melhor seus mercados prospectivos.

O ponto que deve ser realçado no presente trabalho é, não obstante, a ausência de

critérios relacionados à sofisticação da pauta exportadora brasileira. Da forma como já foi

apresentado, em um país cuja estrutura produtiva é bastante especializada e dependente da

produção primária, projetos que considerem oportunidades de sofisticação com ganho de

complexidade econômica devem ser focalizados. Nesse sentido, agências de promoção de

exportações têm potencial para ser instrumento auxiliar às políticas externas orientadas ao

crescimento econômico, ao sinalizar aqueles bens mais complexos cujo caminho para

diversificação pode ser melhor alcançado através das capacidades já instaladas no país.

Não obstante, isso não significa que essas agências não devem desenvolver projetos

específicos para setores menos complexos. Exemplo disso é o fato de haver um longo caminho a

ser percorrido antes que o Brasil consiga se tornar menos dependente da produção primária, o

que faz da promoção do agronegócio brasileiro no mercado internacional – como já é feito

prioritariamente pela Apex-Brasil – uma importante ferramenta para consolidar mercados já

estabelecidos pelo país.

5.2 Oportunidades de Sofisticação no Brasil: uma proposta a partir da Complexidade

Econômica

Para alcançar o objetivo final do presente trabalho, apresenta-se agora uma sugestão de

modificação nos critérios de escolha da Apex-Brasil, com o intuito de chegar a uma estratégia

de diversificação com sofisticação da pauta exportadora brasileira através dos instrumentos de

promoção de exportações. Assim sendo, utiliza-se a regra de diversificação proposta por Lopes

(2020) no trabalho intitulado “Construindo a Escada: estratégia de diversificação baseada em

experiências bem sucedidas” para identificação de setores prioritários.

Da forma como foi elaborado em trabalhos prévios – a exemplo de Romero e Freitas

(2018) – Lopes (2020) parte de três dimensões para o cálculo do escore de oportunidades que

avalia os setores promissores para o desenvolvimento econômico. A primeira delas trata das

Capacidades Atuais da economia a ser analisada; a segunda, por sua vez, trata das

Oportunidades de Mercado a partir do comércio internacional; e, finalmente, a terceira ocupa-se

da Análise de Ganhos sob a ótica da Complexidade Econômica. No Quadro 2 estão elencados os

critérios utilizados para o cálculo do escore em Romero e Freitas (2018) e em Lopes (2020).
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Quadro 2: Dimensões e Indicadores para cálculo dos escores em Lopes (2020)

DIMENSÕES INDICADORES EM LOPES (2020)

Capacidades Atuais

Valor exportado por produto

Vantagem Comparativa Revelada (VCR)

Taxa de crescimento composta das exportações

Oportunidades de Mercado

Valor importado por produto

Desvantagem Comparativa Revelada (DCR)

Taxa de crescimento composta das importações

Análise de Ganhos

Índice de Complexidade do Produto (ICP)

Índice de Densidade do Produto (IDP)

Índice de Ganho de Oportunidade (IGO)

Fonte: elaborado pela autora com base em Lopes (2020, p. 27)

Ainda que o Mapa Estratégico de Mercados e Oportunidades Comerciais para as

Exportações Brasileiras se objetive preliminarmente à definição de mercados potenciais e não

de produtos promissores, é interessante perceber que alguns dos indicadores utilizados em sua

regra de decisão – como sinalizada no Quadro 1 – também estão presentes no cálculo do escore

de Lopes (2020). Não obstante, a regra de decisão da Apex-Brasil carece de uma análise a

respeito dos ganhos potenciais de sofisticação produtiva para condução de suas estratégias de

promoção de exportações.

Nesse sentido, apresentam-se a seguir duas propostas para incorporação da dimensão

Análise de Ganhos na estratégia da Apex-Brasil de definição de setores e bens prioritários para

promoção de exportações, da forma como se segue:

i)          Estratégia A: focalizada em setores específicos;

ii)         Estratégia B: focalizada em mercados potenciais.

Em primeiro lugar, a Estratégia A tem como objetivo sinalizar setores e produtos

prioritários a serem promovidos pela Apex-Brasil no mercado internacional. Assim sendo, a

regra de decisão representaria um método a priori a ser utilizado tanto para a definição dos

Projetos Setoriais da agência, quanto para a investigação no Mapa Estratégico de quais os

mercados potenciais para esses setores e produtos promissores. A seguir apresenta-se o

exercício a ser conduzido quando da aplicação desta estratégia.
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Para o uso da regra de Lopes (2020) no presente trabalho, algumas adaptações

marginais foram feitas. Diferentemente do esforço realizado no referido trabalho, a intenção

aqui é chegar a uma lista de produtos potenciais para o Brasil com base nos dados de exportação

disponíveis para o ano de 2015, o qual serviu como último ano de referência para os intervalos

de tempo avaliados na regra construída pelo autor. Esses dados de exportação estão disponíveis

no Atlas of Economic Complexity, fornecido pelo Center for International Development (CID)

da Universidade de Harvard. A classificação dos produtos segue a Standard International Trade

Classification (SITC), revisão 2, 4-dígitos.

No Quadro 3 estão elencados os vinte e cinco produtos com escores mais elevados após

estimação da regra, os quais representam uma cesta potencial para diversificação e sofisticação

da pauta de exportações brasileira.

Quadro 3 – Produtos promissores para elevar a complexidade econômica do Brasil

Código
SITC

(Revisão 2)
Descrição Intensidade

Tecnológica

7849
Outras partes e acessórios para veículos posicionados como
722, 781-783 Média

7810 Veículos motorizados de passageiros (exceto ônibus) Média
7149 Partes de motores do grupo 714 e ítem 71888 Média

7492
Torneiras, válvulas e aparelhos semelhantes, para tubos,
caldeiras, etc. Média

5417 Medicamentos (inclusos medicamentos veterinários) Alta
5826 Resina Epóxi Média

7132
Motores de pistão para veículos automóveis, posições: 722;
78; 74411 e 95101 Média

7493
Eixo, manivela, caixa de rolamento, polia e blocos de polia,
etc. Média

7267
Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou
carbonetos metálicos. Média

7284
Máquinas para indústrias especializadas e suas peças, não
especificadas em outras posições. Média

2331 Borracha sintética, látex; factice derivado de óleos. Baseado em Recursos
7914 Ferrovia, trens de passageiros e etc., sem propulsão mecânica. Média
7764 Microcircuitos eletrônicos Alta

6954
Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais ou de
máquina (pontas, lâmina, etc.). Baixa

7421 Bombas alternativas (exceto as da posição 74281). Média
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7451
Ferramentas manuais elétricas, pneumáticas ou não elétricas,
e suas partes. Média

8744
Instrumentos não mecânicos ou elétricos para análises físicas,
etc. Alta

7922 Aeronaves com peso não superior a 2.000 kg quando vazia Alta
5827 Silicones Média
7361 Máquinas ou ferramentas de corte de metal Média

8822
Filme fotográfico, placas e papel (exceto filme
cinematográfico). Média

8821
Produtos químicos e materiais de lanterna para uso em
fotografia. Média

6940 Pregos, parafusos, porcas, rebites, etc, de ferro, aço ou cobre Baixa
5839 Outros produtos de polimerização e copolimerização. Média
6631 Pedra de polimento manual, mós, rebolos, etc. Baseada em Recursos

Fonte: Elaborado pela autora a partir da regra de diversificação proposta por Lopes (2020)

É interessante perceber que o caminho para diversificação e sofisticação da pauta de

exportações brasileira não passa necessariamente pela produção exclusiva de bens de alta

tecnologia. Isso demonstra a capacidade do método utilizado para capturar o perfil da estrutura

produtiva do país, levando em consideração as capacidades já instaladas e as possibilidades de

ganho de complexidade que surgem a partir daí. Esse resultado vai ao encontro do chamado

“principle of relatedness”, segundo o qual “um país tem maior probabilidade de iniciar a

produção de um produto com vantagem comparativa revelada, quanto maior o número de

produtos relacionados com aqueles que o país já exporta eficientemente” (LOPES, 2020, p. 13).

Para o caso da definição dos Projetos Setoriais a serem implementados pela

Apex-Brasil, pode-se definir, a partir da regra de diversificação elaborada pelo autor, quatro

setores a serem priorizados para as ações de capacitação e incentivo para exportação. São eles:

Máquinas e Equipamentos de Transporte; Artigos Manufaturados Diversos (com foco em

aparatos profissionais de média e alta tecnologia); Bens Manufaturados Metálicos e Minerais; e

Químicos e Produtos Relacionados. O Mapa Estratégico da Apex-Brasil, por sua vez, pode ser

utilizado para identificação dos mercados onde os produtos prioritários definidos pela regra de

diversificação têm melhores oportunidades para abertura, recuperação, manutenção e

consolidação das exportações. No Quadro 4 estão elencados os setores e subsetores nos quais

estão classificados a cesta de produtos potenciais definida Quadro 3, para melhor visualização

daqueles a serem priorizados nos serviços de promoção de exportações.
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Quadro 4 – Setores e subsetores a serem priorizados

CÓDIGO DE SEÇÃO CÓDIGO DE
DIVISÃO ESPECIFICAÇÃO

7 | Máquinas e
Equipamentos de Transporte

71 Máquinas e equipamentos para geração de energia
72 Maquinário especializado para indústrias específicas
73 Maquinário Metalúrgico

74 Equipamentos e Maquinário Industrial e Partes de
Máquinas (não especificados em outras posições)

77
Máquinas e aparelhos elétricos e suas partes

(incluindo contrapartes não elétricas de
equipamentos elétricos domésticos)

78 Veículos rodoviários
79 Outros equipamentos de transporte

8 | Artigos Manufaturados
Diversos

87 Instrumentos e aparatos profissionais, científicos a de
controle

88 Aparato fotográfico, equipamentos, suprimentos e
produtos ópticos; relógios

6 | Bens Manufaturados
Classificados Principalmente

pelo Material

66 Manufaturas de minerais não metálicos

69 Manufaturas de metal (não especificadas em outras
posições)

5 | Químicos e Produtos
Relacionados

54 Produtos médicos e farmacêuticos

58 Resinas artificiais, materiais plásticos e ésteres e
éteres de celulose

Fonte: elaborado pela autora a partir da regra de diversificação proposta por Lopes (2020)

Para ajudar na visualização dessa estratégia potencial aqui recomendada, a Figura 1

apresenta o mapa com oportunidades para as exportações brasileiras em alguns dos subsetores

promissores citados no Quadro 4.
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Figura 1 – Oportunidades de mercado para subsetores promissores

A vantagem apresentada pela Estratégia A é justamente a possibilidade de se identificar

os mercados com melhores oportunidades para os setores e produtos promissores sinalizados

pela regra de diversificação utilizada. Isso é especialmente importante para a condução dos

Projetos Setoriais realizados pela agência, quando há o objetivo de contribuir para o

desenvolvimento econômico brasileiro, a partir de uma política externa que considere as

características da pauta exportadora do país.

Como contrapartida à Estratégia A, a Estratégia B, por sua vez, se orienta

primordialmente à sinalização de mercados potenciais para abertura comercial com ganho de

complexidade. Nesse sentido, sugere-se uma modificação mais intrínseca na regra de decisão do

Mapa Estratégico da Apex-Brasil, com intuito de incluir uma análise que considere a dimensão

Análise de Ganhos das regras de diversificação baseadas nos métodos em Complexidade

Econômica. O que se propõe, portanto, é um exercício contrário ao realizado na Estratégia A, já
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que agora pretende-se sinalizar setores e produtos promissores dentro de cada mercado a ser

avaliado no mundo.

A ideia central que orienta essa estratégia é a necessidade de dar abertura a produtos

mais complexos no mercado internacional para diversificar e sofisticar a pauta exportadora

brasileira. Isso é particularmente importante para o que se espera de uma agência de promoção

de exportações, já que se faz necessário não apenas expandir as exportações brasileiras já

estabelecidas, mas também avançar no incentivo a uma estrutura produtiva mais complexa,

visando o desenvolvimento econômico do país.

Nesse sentido, o que se sugere é a inserção de uma subcategoria no Mapa Estratégico da

Apex-Brasil para que se sinalize em cada mercado não só as oportunidades para Abertura,

Recuperação, Manutenção e Consolidação das exportações brasileiras, mas também as

oportunidades de Abertura para Produtos Complexos. Isso pode ser feito a partir da

incorporação da Análise de Ganhos na regra de decisão da agência para abertura comercial. É

importante reiterar que a sinalização das oportunidades usuais de Abertura deve continuar, já

que quanto mais uma economia exporta de um produto, tudo o mais constante, maior será seu

índice de VCR para tal, o que posteriormente pode abrir novos caminhos para ganhos de

complexidade econômica no Brasil.

A vantagem que se apresenta na Estratégia B é a possibilidade de definir os produtos

potenciais quando da necessidade de se estruturar iniciativas particulares para mercados-alvo.

Assim, a Apex-Brasil pode, por exemplo, realizar feiras e eventos para promoção de

exportações de produtos promissores, cujas oportunidades de Abertura para Produtos

Complexos estão sinalizadas no país com o qual ela pretende construir relações para a promoção

das exportações brasileiras.

Finalmente, é fundamental salientar que, apesar do presente trabalho empenhar-se em

elaborar uma estratégia de diversificação e sofisticação produtiva a partir da promoção

comercial, reconhece-se a incapacidade desta de alcançar todos os objetivos que, no âmbito da

Ciência Econômica, seriam desejáveis. Embora existam vantagens potenciais expressivas nas

aplicação das duas estratégias aqui propostas, a desvantagem de qualquer contribuição que se

pretenda fazer nessa área passa necessariamente pelos entraves no campo político-econômico.

Diversas vezes as políticas públicas estão sujeitas às demandas dos grupos e setores que se quer

agradar no âmbito doméstico, às oportunidades que se criam a partir das relações internacionais

do país, à agenda econômica do Governo em exercício, entre outros aspectos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da forma como foi exposto, o processo de desenvolvimento econômico envolve

transformações contínuas na estrutura produtiva de um país e se relaciona com a diversificação

e aquisição de novas capacidades de produção. A continuidade do crescimento, por sua vez, está

intrinsecamente ligada ao setor de exportações, não só porque estas representam o componente

autônomo da demanda agregada, mas também porque elas fornecem as divisas necessárias ao

suprimento da demanda interna, sem que haja restrições no balanço de pagamentos.

Nesse sentido, o presente trabalho se propôs a construir uma estratégia de diversificação

e sofisticação produtiva a partir da promoção comercial que avançasse para além das

recomendações usuais baseadas na política industrial e nas iniciativas tarifárias. De fato,

reconhece-se a potencialidade intrínseca aos instrumentos de política externa para promoção de

uma pauta exportadora mais complexa, auxiliando o processo de mudança estrutural norteado

pela necessidade de se diversificar e sofisticar a estrutura produtiva brasileira.

Para isso, reitera-se a importância de se remodelar a regra de decisão da Agência

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) que orienta a construção

de seus Projetos Setoriais e do Mapa Estratégico de Mercados e Oportunidades Comerciais para

as Exportações Brasileiras. Verifica-se a ausência de critérios relacionados à sofisticação da

pauta exportadora brasileira ou, ainda, de uma análise pautada nas carências estruturais que

prejudicam a trajetória de desenvolvimento econômico do Brasil.

Isto posto, o que se sugere aqui é uma nova estratégia de atuação para promoção de

exportações dividida em duas frentes: primeiro, a utilização de uma regra de diversificação

pautada nos conhecimentos em Complexidade Econômica para definição a priori de produtos e

setores promissores para elevar a complexidade da pauta exportadora brasileira; e, segundo, a

incorporação da dimensão Análise de Ganhos no método da Apex-Brasil, para definição das

oportunidades de Abertura para Produtos Complexos no Mapa Estratégico da agência.

As vantagens intrínsecas a essa estratégia se relacionam com a definição mais eficiente

dos Projetos Setoriais da Apex-Brasil, assim como com a execução melhor direcionada das

ações de promoção de exportações em mercados-alvo. Não obstante, reitera-se a

impossibilidade da mesma de se sobrepor a obstáculos de natureza político-econômica que,

muitas vezes, impedem as iniciativas no âmbito do setor externo de serem efetivadas. É

necessário, portanto, que o debate acerca desse tema continue a avançar para além do campo da

ciência econômica, adentrando outros campos do conhecimento, a exemplo da Diplomacia
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Econômica, com o objetivo de melhor contribuir para a trajetória de desenvolvimento

econômico de um país periférico como o Brasil.
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