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Introdução 

A relação entre o Estado e os mercados no processo do desenvolvimento é uma 

questão persistente e que perpassa a própria origem da economia do desenvolvimento; 

ela constitui o tema essencial desta aula mas ao invés de uma discussão geral deste 

amplo tema, vou circunscrevê-la a uma de suas dimensões, a do progresso técnico e, 

como se depreende do título proposto desta aula, investigar a partir de algumas 

experiências contemporâneas exitosas de política industrial, a importância da demanda 

por inovações, um fator recorrentemente subestimado na literatura do progresso técnico 

bem como o papel do Estado como um ‘inovador de primeira instância.’ 

Antes, entretanto, gostaria de situar esta questão no momento atual. 

 

Economia Mundial: Progresso Técnico, Crescimento Econômico Assimétrico  

 

 Presentemente, a economia mundial vivencia três movimentos principais: 

1) Prosseguimento e ampliação da Revolução tecnológica da microeletrônica- os 

semicondutores na base essencial da TIC, uma tecnologia de uso geral, tal como 

a eletricidade. Como comparou recentemente The Economist (2018), se os 

dados constituem o novo petróleo da economia digital, os chips são os novos 

motores de combustão interna. Esta evolução tecnológica caracterizaria para 

muitos uma 4 Revolução Tecnológica, uma Second Machine Age, decorrente da 

inteligência artificial, uma digital age; 

2)  Difusão internacional assimétrica das novas tecnologias; entre os grandes países 

apenas a China (pela velocidade de absorção de novas tecnologias, tamanho do 
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seu mercado interno e por razões geopolíticas) afirma-se como um desafio 

principal aos EUA; 

3) Baixo crescimento do PIB, do emprego e da massa salarial (decorrente de 

políticas macroeconômicas contracionistas e reformas neoliberais) e 

deslocamento para a Ásia em particular para a China do emprego industrial 

rotineiro;  

A conjugação destes movimentos tem levado a alguns desdobramentos importantes: 

(1) Aprofundamento da desregulação do trabalho, queda da sindicalização, 

proletarização e precarização do trabalho (uberização) com o progresso técnico 

deslocando o trabalho tanto rotineiro quanto intelectual quer na manufatura quer em 

serviços; 

(2) Ampliação dos conflitos comerciais: os EUA depois de liderarem iniciativas de 

liberalização comercial em todo o mundo, em particular na propriedade intelectual 

através de organizações e arranjos multilaterais, partiram no governo de Donald Trump 

para ampla ofensiva mercantilista sobre a China. 

 

A Tecnologia no Centro da Guerra Comercial 

Apesar da retórica mercantilista tradicional a ofensiva americana contra a China é 

essencialmente tecnológica. Isto ficou evidente na proibição de firmas americanas 

venderem semicondutores para a ZTE e no posicionamento do Congresso Americano e 

base da atual política do Governo americano sugerindo o boicote de seus aliados aos 

produtos das demais grandes empresas chinesas de telecom como a Huawei, hoje a 

principal provedora mundial de rede em 5G, e a segunda maior produtora de 

smartphones. A empresa está praticamente excluída do mercado dos Estados Unidos, 

desde que um relatório do Congresso americano em 2012 a classificou como ameaça à 

segurança nacional1.  

                                                           
1 “On November 1st prosecutors indicted Fujian Jinhua Integrated Circuit, a Chinese chipmaker, 
and United Microelectronics Corporation, its Taiwanese partner, accusing them of stealing trade 
secrets from Micron, a big American firm. Officials have kept up a drumbeat of warnings about 
the risks of using equipment made in China, for fear that it may be funnelling sensitive 
information homeward. On October 12th two senators publicly warned Canada not to let Huawei, 
a big Chinese electronics firm, become involved in plans to build speedy 5g mobile-phone 
networks in the country. This week, New Zealand blocked a mobile-network operator, Spark, 
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Hoje ao mesmo tempo em que se anuncia uma redução das tensões comerciais com 

a China, os EUA escalam contra a Huawei (prendendo na Canadá sua diretora geral sob 

o mesmo pretexto dirigido contra a ZTE, o de vender equipamentos americanos para o 

Iran em uma ação protagonizada pelo Departamento de Justiça dos EUA, mas incluindo 

nesta ofensiva a colaboração dos “5 olhos”, que ao lado dos EUA inclui o Canadá, Grã-

Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, mas também o Japão).2 

Esta estratégia bem como a corrida pelos semicondutores (que falarei mais a frente) 

tem como alvo central a estratégia tecnológica chinesa de aquisição de firmas high-tech 

e de utilização da política industrial, particularmente o “Made in China 2025” visando 

progresso técnico autônomo.  

É a partir deste contexto em que tecnologia e percepções estratégicas dos Estados 

nacionais se entrelaçam é que eu gostaria de repor as questões fundamentais sobre as 

forças impulsionadoras do desenvolvimento tecnológico entre as nações. 

 

As Forças Impulsionadoras do Progresso Técnico e a Política Industrial 

Afinal, quais as forças indutoras do progresso técnico?  

A formulação predominante entre economistas e relatórios da OCDE ou do BIRD 

sobre o progresso técnico (na forma de novos produtos e processos) tendo por base 

formulações neoclássicas considera haver na própria dinâmicas dos mercados uma 

tendência endógena para sua introdução e difusão. Nesta perspectiva em que a 

tecnologia está livremente disponível aos competidores, a inovação resulta da 

concorrência – quanto mais intensa maior a redução de preços, maior a difusão- e a 

intervenção é justificada para corrigir as falhas de mercado como a que ocorre com a 

inovação, um ‘bem público’ com externalidades positivas justificando a presença do 

Estado no financiamento (mas não na direção) nestas atividades.  

Esta era a visão predominante ao longo dos anos 1990. Na periferia e em particular 

na Europa a mensagem principal era prevenir estratégias nacionalistas e ineficientes, na 

                                                           
from using Huawei’s equipment in its forthcoming 5g network. And chips are a front in Mr 
Trump’s tariff-led trade war with China. They are among a range of goods on which America 
raised duties in August.” The Economist, 2018 
2 A Huawei é menos vulnerável quea ZTE pois ela possui uma afiliada a HiSilicon que projeta chips e 
ecomenda sua fabricação à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 
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regulação da concorrência ao invés de estratégias, livre mercado e não intervenção, 

concorrência e não protecionismo.  

Entretanto, ainda que esta visão liberal continue predominando nos organismos 

internacionais e na academia ela encontra maiores dificuldades em tempos de baixo 

crescimento, globalização e de inovações radicais. Não por outras razões, há 

presentemente amplo debate na economia mundial sobre a política industrial.  

Particularmente a perspectiva liberal vai de encontro com as transformações e 

políticas atuais praticadas nos EUA – com foco na tarifa, na proteção e no embrago - e 

na China com foco na coordenação pelo Estado de um amplo programa de tecnologia 

nacional.  Mas longe de constituir um desvio da tendência principal, as deliberadas 

intervenções do Estado na direção do progresso técnico e na criação de mercado para as 

inovações parecem ser ao longo da história a norma e não o desvio. Afinal, quais as 

lições da história? 

É evidente que a concorrência entre os capitais privados é importante para a difusão 

de inovações incrementais ao longo de uma dada trajetória tecnológica. Mas esta 

evolução não é independente da atividade econômica, de estratégias 

desenvolvimentistas e da evolução institucional. Com efeito, quando se considera tanto 

o progresso técnico incorporado em investimentos em máquinas e equipamentos quanto 

o processo de aprendizagem, ambos dependem do nível de produção e 

consequentemente dos componentes autônomos da demanda global (tal como explorado 

exaustivamente na literatura baseada em Kaldor, Verdoorn) e das trajetórias 

tecnológicas previamente seguidas, dos investimentos em infraestrutura, da estrutura de 

incentivos e de mecanismos de coordenação entre ciência e indústria. Na presença de 

condições específicas países e empresas distantes da fronteira tecnológica beneficiam-se 

da possibilidade da cópia e empréstimo de tecnologia, mas não há automatismo algum 

na difusão. (como atestam os trabalhos desenvolvidos por Freeman, Lall, Cimoli e 

diversos outros)  

Entretanto, a evolução tecnológica torna-se ainda mais complexa quando se trata de 

mudanças nas trajetórias tecnológicas. Estas resultam de inovações radicais (eventos 

descontínuos empregando tecnologias revolucionárias e de uso geral, tal como 

presentemente os semicondutores gerando novas indústrias, linhas e colunas na matriz 

de insumo-produto)  
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Mas de onde provém a demanda por investimentos inovadores capazes de alterar a 

estrutura produtiva e a eficiência de do conjunto do sistema econômico? De onde vem a 

demanda por P&D para produtos e ou serviços que ainda não existem (no mundo e no 

país) e que, portanto, incorrem em riscos e incertezas muito maiores? Há aquí uma 

questão de ‘insuficiencia de demanda’ (problema geral asociado a custos elevados de 

entrada, incerteza sobre expansão do mercado) bem como uma de ‘articulação’ ou de 

interação entre provedores e usuarios. 

 

Sistema Nacional de Inovação e a Demanda por Inovações 

Desde os trabalhos seminais de Chris Freeman (1995), mas recolhendo uma ampla 

literatura histórica sobre a industrialização, a construção de Sistema Nacional de 

Inovações foi o elemento comum presente nas principais trajetórias bem-sucedidas de 

desenvolvimento. Entretanto, esta literatura baseada essencialmente no lado da oferta de 

inovações requer uma aproximação maior com as forças que lideram o crescimento e a 

taxa de investimento bem como com a demanda por inovações.  

Mariana Mazzucato, Deleide, 2016, incorporaram numa análise sobre inovações a 

importância da demanda (do supermultiplicador, Franklin Serrano; Cesaratto, Serrano, 

Stirati, 2003), enfatizando em especial a importância do gasto público em inovações 

como força indutora do esforço inovador do setor privado. Mas não apenas há aqui uma 

questão de demanda para o investimento, mas demanda por inovações e esta demanda 

não se resume a existência de mercado.  

Com efeito, como está claro nas missões centrais do Office of Science and 

Technology Policy, (OSTP), um organismo do Congresso Americano, a importância da 

ação do Estado não se resume a condições favoráveis para a inovação, mas inclui 

direcioná-la para a resolução de desafios sociais (mais ou menos idiossincráticos).  

Em 2016, as prioridades definidas nos EUA incluíam: 

1) Deslanchar uma revolução na energia limpa; 

2) Acelerar a Biotecnologia; 

3) Desenvolver aplicações espaciais revolucionárias; 

4) Dirigir mudanças radicais na tecnologia da saúde; 

5) Criar um grande passo na tecnologia educacional 
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Trata-se aqui da inovação como ‘missão’ ou a ‘inovação orientada por missões’ tal 

como salientado por Mariana Mazzucato sobre a big Science americana ou a do Estado 

como ‘inovador de primeira instância’ (como se referiu Giovanna Vertova, 2013), 

engajado em atividades voltadas a atender a prioridades sociais distintas daquelas postas 

pelos mercados. 

Deste modo, como recentemente destacou Mariana Mazzucato, a ação do governo 

no terreno das inovações não se limita a consertar as falhas de mercado (perspectiva 

neoclássica) mas a de criar mercados e direcioná-lo para objetivos socialmente 

desejáveis. 

A combinação entre estas duas dimensões, a da demanda e a da direção tem 

historicamente um instrumento essencial: a procura pública por inovações. 

 

A Procura Pública por Inovações (PPI) como Política Industrial 

 

A PPI é uma forma de intervenção pública direta de demanda (e não indireta como 

na política industrial voltada à inovação, que pode ser considerada uma versão branda 

da PPI) para a inovação e transformação produtiva.  

Por reunir um grande poder de compra, o setor público cria um grande mercado para 

produtos e sistemas que encontram-se na frente do estado da arte e este função de 

‘comprador de primeira instância’ constitui um vetor essencial para se contrapor à 

incerteza, fator considerado essencial ao processo inovativo, o ‘vale da morte’ 

normalmente associada entre a fase da pesquisa e a da aplicação comercial, por outro 

lado, ao aproximar os usuários dos fornecedores resolve os problemas de coordenação 

assimetrias que se afirmam como obstáculos ao processo de inovação.  

Mas há duas outras questões que estão presentes na PPI, a formulação de respostas a 

desafios sociais prioritários e a criação de mercados para indústrias nacionais 

consideradas de importância estratégica.  

Como disse Linda Weiss (2018), a PPI- definida como qualquer encomenda pública 

que estimula a criação, à melhoria, adaptação e difusão de inovações (Y, Li, 2013) - é 

uma poderosa alavanca de indução pela demanda porque o governo (o setor público, 
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incluindo as empresas estatais) cria o mercado para o produto e financia seu 

desenvolvimento (Linda Weiss, 2018) 

Ao contrário de compras regulares, em que os governos fazem pedidos de produtos 

"prontos para uso", a aquisição para inovação envolve aquisição de produtos que 

precisam de desenvolvimento adicional (pesquisa e) e, portanto, influencia a capacidade 

de inovação dos fornecedores. 

É importante sublinhar que esta ação pública não se circunscreve apenas à pesquisa 

básica, mas também à pesquisa aplicada ao longo de toda a cadeia produtiva. 

Diferentemente da política industrial dirigida a setores e indústrias específicas, as 

políticas de indução da inovação focam na construção de capacitações e áreas e 

atividades que são percebidas como portadoras de futuro.  

É evidente, que se inclui entre as inovações, e esta foi exatamente a experiência do 

Japão no pós-guerra, a construção de um conjunto de capacitações organizacionais 

voltadas à mudança tecnológica, isto é, um Estado desenvolvimentista capaz de 

formular as políticas de demanda para a inovação. Mas esta também foi, como discutirei 

mais à frente a experiência americana e seu complexo militar na função de um ‘estado 

empreendedor’ como na expressão consagrada por Mazzucato. 

Para os países distantes da fronteira tecnológica, como claramente expresso na China 

atual a política e a demanda por inovação se confundem como a do prosseguimento da 

industrialização na medida em que é considerado novo não apenas o que ainda não foi 

produzido no mundo, mas no país.  

 A PPI numa Perspectiva Histórica 

O papel da PPI (dirigido a produtos específicos/solução de problemas/desafios 

sociais e desafios ambientais) tem sido decisivo quer para os países que lideram as 

novas tecnologias (deslocamento tecnológico) como revela a experiência dos EUA do 

pós-guerra, mas também os que como a Suécia priorizam questões sociais e a dos países 

do Leste Asiático em suas estratégias de acercamento tecnológico com progressiva 

nacionalização da tecnologia como ocorre particularmente da China contemporânea.  
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De acordo com diversos estudos (IDB, 2017) entre os países da OCDE, em 2013 a 

procura pública situava-se em média em torno de 12% do PIB e a possibilidade desta 

demanda se dirigir às atividades inovadoras vem despertando crescente discussão.3  

Vejamos as duas experiências mais reveladoras. 

A Experiência Americana do Pós-Guerra  

Apesar da visão dominante dos Estados Unidos como um estado neoliberal suas 

autoridades federais construíram o modelo de desenvolvimento de tecnologia mais 

formidável do mundo, baseado na inovação orientada por aquisições, do Projeto 

Manhatan, ao projeto Apolo a GPS, a Internet, a indústria de semicondutores. 

O sistema nacional de inovação dos EUA é um complexo de agências federais: 

DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), NASA, DoE, CIA, NSF 

(National Sanitation Foundation), NIH (National Institutes of Health), SBIR (Small 

Business Innovation Research) e, mais recentemente, DHS (Departmente of Homeland 

Security).  Todas elas são “mission-oriented agencies” envolvidas no empreendimento 

de Ciência e Tecnologia (S & T)4.  

Linda Weiss (2018) refere-se a este complexo de C & T como o Estado de 

Segurança Nacional (NSS). Eu examinei em detalhes o complexo militar-industrial 

acadêmico e a luta pela arma mais avançada como o principal indutor e mecanismo 

público de inovação, aqui claramente o Estado como ‘inovador de primeira instância’ 

(Medeiros, 2003, 2005) 

O Departamento de Defesa (DoD) constitui seu principal componente - 

especialmente no que se refere à aquisição de tecnologia, mas o Estado Segurança 

Nacional é mais amplo do que o setor de defesa.  Várias outras agências, que surgiram 

durante a Guerra Fria em resposta a imperativos geopolíticos estratégicos e à busca pela 

supremacia tecnológica, também servem a funções relacionadas à segurança ou à 

defesa.  

                                                           
3 Ainda que se busque esvaziar seu sentido desenvolvimentista fundamental ao enquadrá-la nos 
critérios liberalizantes da OMC tal como no Acordo sobre Compras Públicas (GPA) baseado no 
‘nivelamento do campo de jogo’ 
4 A missão da NASA é a de fazer avançar a ciência, a tecnologia, a aeronáutica e a exploração espacial; a 
da DARPA é a de criar tecnologias revolucionárias para a segurança nacional, a da NIH é a de aumentar o 
conhecimento dos sistemas vivos e aplicar este conhecimento para o progresso da saúde e longevidade. 
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Consideremos brevemente esta ‘missão’ no caso dos semicondutores, o insumo 

estratégico da revolução tecnológica (o computador com chip foi patenteado em 1973 

pela HP) hoje em andamento. 

A PPI Americana em Semicondutores 

Os equipamentos eletrônicos (incluindo máquinas elétricas) a ICT, as armas 

modernas e as plataformas virtuais são hoje os maiores impulsionadores de alta 

tecnologia, eles dependem crucialmente dos semicondutores; ao lado do desenho, fase 

estratégica e altamente concentrada em poucas firmas, a produção destes exige 

equipamentos altamente sofisticados bem como sua montagem requerem processos 

complexos e elevado estoque de capital. Em particular a fabricação de chips (que possui 

bilhões de componentes) é um empreendimento de alta tecnologia e custos 

extremamente elevados (bilhões de dólares), essencialmente localizados hoje nos EUA, 

Coréia e Taiwan.  

A cadeia produtiva formada pelos fornecedores de máquinas, os fabricantes de chips 

e seus grandes usuários e as interações entre estes elos da cadeia dos chips à montante e 

seus usuários (à jusante na eletrônica, armas e TIC) formam uma base crucial para a 

inovação em tecnologias modernas. (Majerowicz, E.; Medeiros, C, 2018) 

Modernamente, esta indústria encontra milhares de fornecedores para as grandes 

fábricas espalhados em todo mundo A direção atual do progresso técnico com a 

inteligência artificial (IA), robotização, a ‘internet das coisas’ em redes de 5G têm 

ampliado ainda mais a centralidade das inovações desta base ou núcleo produtivo que 

tem no semicondutor o seu insumo básico e de uso geral. 

Historicamente, apesar das empresas comerciais dos EUA terem inventado o 

transistor em 1947 e o circuito integrado em 1958 (Texas Instruments), o apoio 

governamental dos EUA, particularmente dos militares, foi vital para a criação e 

integração desta indústria. O governo forneceu os parâmetros essenciais para o aumento 

da oferta de semicondutores e demanda financiou I & D inicial e produção, assistência 

de P & D e engenharia de produção, e garantiu a aquisição a preços lucrativos.  

Posteriormente, nos 80s, face à concorrência japonesa, os EUA criaram 

SEMATECH (Semiconductor Manufacturing Technology), um consórcio 
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governamental de P & D da indústria, parcialmente financiado pela DARPA e 

envolvendo grandes empresas dos EUA.  

A SEMATECH desenvolveu uma nova trajetória tecnológica e coordenação 

detalhada em toda a indústria. Além disso, os EUA pressionaram o Japão a abrir seu 

mercado através do primeiro acordo bilateral de comércio de semicondutores (1986-

1991), também destinado a monitorar as “práticas de dumping” japonesas. (Medeiros, 

Majerowicz, 2018) 

Posteriormente, a Coréia passou a ter um grande produtor, mas sem desafiar a 

proeminência tecnológica dos EUA.   

A novidade atual é a entrada da China no núcleo deste sistema tecnológico o que é 

percebido pelos EUA como uma ameaça ao seu ‘status quo5’ Assiste-se presentemente 

uma ampla disputa em que os EUA buscam afirmar sua liderança enquanto a China 

busca reduzir a sua distância. 

Longe de ser uma questão apenas de business, segundo um documento da Casa 

Branca de 2017,  

“Cutting-edge semiconductor technology is…critical to defence systems and us military 

strength.”The Economist, 2018 

 

Mas esta reprodução do engajamento Americano na alta tecnologia face a desafios 

externos (reais ou presumidos é uma constante) 

Mudanças e novas iniciativas com o fim da Guerra-Fria: o predomínio do complexo 

militar 

                                                           

5 The Economist considera adicionalmente que estaríamos hoje vivendo o fim da Lei de 

Moore, tema que parece ser um pouco cedo para dizer. “Two forces are now thrusting the 

semiconductor industry firmly into the spotlight. The first is geopolitics. Chips are caught up in 
an increasingly bad-tempered rivalry between America, the incumbent techno-superpower, and 
China, the aspiring one. The second is physics. This brewing technological struggle comes at a 
historic moment. For 50 years progress has been driven by Moore’s law, which states that the 
number of components that can be crammed onto a chip doubles every two years and thus, 
roughly, so does its computational power. But the law is breaking down, leaving the future of the 
industry looking messier and less certain than at any time in the past”. The Economist, 2018 
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As inovações induzidas por PPI foram impulsionadas nos EUA pela guerra-fria com 

a União Soviética, com a vitória americana, a PPI permaneceu como núcleo principal da 

política industrial americana. 

Nos anos 1990, com o fim da guerra-fria e a redução do orçamento para a defesa o 

Estado de Segurança Nacional encontrou outros mecanismos de financiamento e de 

procura pública, como o SBIR (Pesquisa de Inovação em Pequenas Empresas): 

O programa SBIR, é o mais importante ‘venture capital’ dos EUA com foco na 

inovação e desempenha um papel muito mais significativo no complexo de aquisição e 

inovação do que seu orçamento sugere ($2,5 bilhões por ano).  

“Durante décadas, o esquema SBIR foi o instrumento central em termos de PPI 

pré-comercial. O raciocínio é triplo. Em primeiro lugar, trata-se de reservar uma 

parte do orçamento para serviços de I & D e inovação de uma agência para 

PME. Em segundo lugar, o apoio financeiro deve preencher o que é chamado de 

“vale da morte” entre a fase de pesquisa e a fase de implantar uma inovação no 

mercado. Este apoio é concedido com base em uma necessidade politicamente 

definida. Finalmente, é um meio de conectar a demanda pública e, como um 

efeito colateral, a demanda privada, com os fornecedores, e ao fazê-lo aumenta a 

probabilidade de que uma demanda pública e subsequentemente privada para a 

inovação seja criada ”(BID) 6. 

A Marinha como maior beneficiária deste programa.  

Agências federais - tanto na CIA quanto nas forças armadas - surgiram como 

principais promotoras de capital de risco em empresas com tecnologias comercialmente 

importantes para a segurança (sensores, softwares, etc) como o fundo Venture Capital, 

In-Q-Tel, administrado pela CIA; e a OnPoint do DOD tendo a missão de “facilitar a 

                                                           
6 For decades, the SBIR scheme has been the core instrument in terms of pre-commercial PPI. 
The rationale is threefold. First, it is an attempt to reserve a certain share of the budget for 
R&D services and innovation of an agency for SMEs. Second, financial support is supposed to 
bridge what is called the “valley of death” between the research phase and the phase of 
deploying an innovation in the market. This support is granted on the basis of a politically 
defined need in an SBIR competition. Finally, it is a means to connect public demand and, as a 
knock-on effect, private demand, with suppliers, and in so doing increases the likelihood that a 
public, and subsequently private, demand for the innovation is created” (IDB) 
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descoberta e criação de produtos de uso duplo” especialmente em energia solar, 

nanotecnologia, dispositivos de célula de combustível e tecnologias de bateria portáteis.  

Na Energia, 

A segurança energética é a nova rubrica sob a qual a capacidade transformadora do 

estado vem sendo fortemente mobilizada, com a criação da do ARPA-E, uma versão 

civil da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA), abrigada no 

DoE. O ARPA-E está previsto como um novo programa encarregado da "missão de 

desenvolver e comercializar rapidamente tecnologias transformadoras de energia 

limpa". Há forte articulação entre o DoE e o DoD a fim de liderar o esforço para 

desenvolver uma bateria de indústrias de energia renovável, em que o DoD atua como 

um banco de testes crítico e um mercado de aquisição para as novas tecnologias.  

Na saúde o NIH com um orçamento sempre em expansão financiou e induziu as 

principais inovações na biotecnologia e as ‘novas elementos moleculares’  

Tendo em vista o tamanho de sua economia com uma procura pública em torno de 

11% do seu PIB, a parcela dedicada às inovações é em termos absolutos muito superior 

à da União Europeia. 

A guisa de um exemplo discutido em Mazzucato (2017), o ‘smart’ dos iPhone, iPad 

resultaram de: 

a) Internet: DARPA 

b) GPS: Marinha 

c) Tela sensível ao toque: CIA 

d) Siri: DARPA 

Vejamos agora a experiência da China 

A Ascensão Tecnológica Chinesa e a PPI 

Usando o atraso tecnológico como escada para a modernização tecnológica a 

estratégia chinesa seguida até aqui, combinou o modelo seguido pelo Japão, Coréia, 

Taiwan com uma presença muito maior de capital estrangeiro e do setor estatal na 

indústria básica e com a utilização do seu mercado interno como ativo estratégico de 

negociações sobre transferência de tecnologia.  
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A industrialização através imitação enfrenta, entretanto, dificuldades crescentes 

quando o hiato tecnológico diminui e as barreiras às importações são mais altas, 

particularmente nas de uso dual.  

Para continuar seguindo uma rota de convergência tecnológica e preservar a 

autonomia nacional, os países em desenvolvimento enfrentam a necessidade de criar 

uma nova política industrial centrada no desenvolvimento de tecnologias endógenas 

explorada por empresas nacionais competitivas em atividades de alta tecnologia. Na 

China esta missão foi consolidada no: National Medium- and Long-Term Program for 

Science and Technology Development 2006–2020 (MLP) (Li, 2011; OECD, 2008; 

State Council 2006a).  

“Um tema central delineado pelo MLP foi a inovação endógena. O Conselho de 

Estado definiu inovação endógena como “inovação original, inovação integrada e re-

inovação baseada na assimilação e absorção de tecnologia importada” (Conselho de 

Estado, 2006a: 10). No contexto chinês, a inovação endógena tem uma conotação de 

“novo para o país” em vez de “novo para o mundo”. A motivação por trás dessa 

estratégia está na forte intenção do país de recuperar o atraso em uma economia global 

cada vez mais baseada no conhecimento ” (IDB, 2017) 

Tal como ocorreu anteriormente nas pressões que resultaram na abertura do Japão e 

Coréia, empresários e políticos dos EUA pressionam através do Estado americano sobre 

a forma como a China protege o seu mercado interno, (erguendo barreiras à entrada, 

subsidiando fortemente os campeões apoiados pelo Estado e exigindo transferências de 

tecnologia de empresas estrangeiras).  

 

O Atraso em Semicondutores7 

                                                           
7 Tendo em vista o embargo da ZTE aos componentes fabricados nos EUA o presidente Xi 

Jinping (2018) declarou: “Apertando os cintos e cerrando os dentes, construímos 'duas bombas 
e um satélite. Isso aconteceu porque usamos o melhor de nosso sistema socialista - 
concentramos os esforços para fazer o que era necessário. O próximo passo é fazer o mesmo 
na ciência e tecnologia. Devemos deixar de lado as falsas esperanças e concentrar nossa 
atenção em nós mesmos". Xi Jinping, 2018 (NYT) 
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Um ponto central (e que agora se viu com o embargo dos EUA a ZTE) é a 

capacidade de produção em semicondutores. Nos últimos anos, a China se tornou o 

maior mercado de consumo do mundo para semicondutores com milhares de empresas 

de alta tecnologia nas atividades de TIC. No entanto, a produção local de 

semicondutores e as capacidades tecnológicas chinesas em circuitos integrados ainda 

ficam muito atrás de seu consumo e da fronteira tecnológica. Por estas razões, o 

semicondutor tornou-se o principal produto de importação líquida chinesa, superando o 

petróleo bruto.  

As empresas estrangeiras capturaram a maior parte do crescimento do mercado de 

consumo de semicondutores da China. Em 2014, todos os 10 principais fornecedores do 

mercado da China eram estrangeiros (Intel, Samsung, SK Hynix, Qualcomm, Toshiba, 

Texas Instruments, STMicroelectronics, AMD, Freescale e Renesas)   

Em torno desta questão é que a política industrial chinesa vem se afirmando.  

Made in China 2025 

As Diretrizes Nacionais para o Desenvolvimento e Desenvolvimento de 2014 

estabeleceram metas ambiciosas para o desenvolvimento do setor de IC, visando (não 

subir na GVC) mas a substituição de importações. Em 2020, a China planeja alcançar o 

estado-da-arte de tecnologia de processo de sua produção. 

O MIC 2025 estabeleceu índices de autossuficiência para 2020 em 40% e 70% para 

20258. O objetivo final é alcançar uma indústria de semicondutores de classe mundial 

até 2030, com empresas chinesas entre as principais empresas globais9.  

                                                           
8  One of the targets of “Made in China 2025”,.. , is to increase domestic production. China 

wants the revenues of its home-grown chip industry to grow from $65bn in 2016 to $305bn by 
2030, and for most of its demand for chips to be supplied domestically (today only around a third 

is). “Now, with Western firms reliant on it for this work, and fuelled by a fast-growing home 

market, China is turning to design and manufacturing. It has already made inroads at the lower 
end of the market. Firms such as Samsung, Intel, Apple and Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company (tsmc) design or make powerful, expensive chips for smartphones or 
cloud computing. But “between 75% and 80% of semiconductors are not bleeding-edge products,” 
says Len Jelinek of ihsMarkit, a research firm. Chips that go into lcd televisions, home routers and 
smart devices that make up the internet of things, which adds sensors and internet connections 
to everyday objects, “can absolutely be manufactured by firms in China” The Economist 

 
9. “Chinese firms are beginning to succeed further up the value chain, too. HiSilicon (owned by 
Huawei) and Tsinghua Unigroup, a state-owned firm, are rated among the world’s top ten chip-
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Ao mediar o acesso de empresas estrangeiras ao mercado da China, o governo vem 

usando uma série de ferramentas - tais como aquisições, legislações de segurança, lei 

antimonopólio e propaganda visando reduzir pagamentos de royalties e substituir a 

tecnologia estrangeira por doméstica, onde existem capacidades domésticas.  

Isto é a PPI tal como historicamente foi usado na questão da energia alternativa, no 

controle das terras raras (Medeiro, Trebat, 2016). Com efeito, na energia a vento a 

China hoje está na vanguarda e conta com o extraordinário poder de compra dos 

provedores estatais de utilidades públicas bem como dos bancos estatais integrando toda 

a cadeia produtiva. 

O Made in China 2025 considera que “a profunda integração da próxima 

geração de TI na fabricação está provocando uma transformação industrial de longo 

alcance ”, um processo que envolveria revolução, para “manufatura inteligente”. E tem 

como alvo aumentar a capacidade da China em inovação, qualidade industrial e 

desempenho, tendo “a integração da próxima geração de TI na fabricação dos principais 

linhas fabricação inteligente a principal prioridade” 

É em relação a esta estratégia que pressão americana tem aumentado de forma 

substancial.  

 A PPI Chinesa e os Catálogos (lista de compras) de Inovação e Equipamentos 

 A PPI chinesa opera com duas grandes listas de compras voltadas à inovação, a 

dirigida a aumentar a compra de produtos inovadores já existentes e a de equipamentos, 

nesta é que se confere grande prioridade a tecnologias estratégicas e ainda não 

existentes. E, especialmente aí é que se fomenta o ‘buy China’  

 “As Medidas Administrativas sobre Compras Governamentais de Produtos 

Importados, emitidas por MOF em 2007, detalham os regulamentos que controlam as 

compras governamentais de produtos importados. Estipula-se que os compradores do 

governo precisam de aprovações das autoridades financeiras para comprar bens 

importados, caso não encontrem alternativas domésticas para atender à demanda (Artigo 

IV); para as principais tecnologias, equipamentos e instrumentação em C & T, cuja 

importação é restrita, as aprovações da NDRC ou da MOST são necessárias para a 

                                                           
design firms by revenue. HiSilicon’s “Kirin” series of smartphone chips is on a par with anything 
Western companies can design.”The Economist 
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aquisição de produtos importados (Artigo X). Quando compradores públicos compram 

bens importados, eles devem aderir aos princípios de apoio à inovação endógena e dar 

prioridade a fornecedores estrangeiros que estejam dispostos a transferir tecnologias, 

fornecer serviços de treinamento ou tomar outras medidas compensatórias (Artigo V). ” 

(IDB, 2017) 

Tal como nos EUA a questão se segurança nacional é uma razão fundamental para a 

corrida tecnológica. 

 

Alta Tecnologia como Segurança Nacional 

O governo chinês considera a brecha tecnológica em semicondutores uma ameaça 

econômica e de segurança nacional. Depois da revelação do PRISM (Programa de 

vigilância da NSA), o governo aprovou, em 2015/2016, a Lei de Segurança Nacional, o 

novo sistema bancário e de seguros regulamentações, a Lei de Segurança Cibernética e 

a Lei Antiterrorista”.  

Nos marcos desta legislação, o governo vem privilegiando e subsidiando produtos e 

tecnologias nacionais, e colocaram em discussão a necessidade de empresas estrangeiras 

divulgar códigos-fonte de software para o governo, bem como os códigos de acesso dos 

usuários em caso de investigações particularmente no setor bancário e de seguros. 

 

Observações Finais 

A PPI parece ter sido até o presente momento uma política industrial essencial nas 

experiências dos EUA e da China. Outros estudos sobre países europeus, em particular a 

Alemanha e a Inglaterra concluem que a PPI tem sido um instrumento mais eficaz e 

efetivo na indução das inovações do que as políticas de P&D limitadas ao lado da oferta 

sobretudo no que diz respeito às inovações de produtos. (Edler &Georgiu, 2007) 

Entretanto, é evidente que ao enfatizar a importância da procura pública para 

inovação coloca-se a questão das capacitações do Estado, de fatores organizacionais, 

das estruturas de incentivos, da capacidade de coordenação e, sobretudo de poder 

político. Quanto mais complexa a tecnologia, maior a necessidade de coordenação entre 

políticas horizontais e verticais e principalmente maior o desafio frente a tendência de 
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se incluir múltiplos e contraditórios objetivos. Se estas capacitações não existem, e se 

este poder político não existe, então esta poderosa ferramenta para o progresso técnico 

deixa de existir. 

Mas esta é uma forma eloquente de destacar a importância das instituições para o 

progresso das nações, tema hoje central na economia do desenvolvimento, mas as 

instituições que são verdadeiramente importantes não são as que visam criar um 

ambiente favorável ao mercado como se depreende da maior parte destas formulações, 

nem tampouco que possuam um dado arranjo institucional ideal (tipo ‘anglo-saxão), 

vide a experiência da China,  mas para se antecipar a este, para criar novos horizontes e 

reunir os recursos necessários e organizações para explorar as oportunidades que 

embora existam encontram-se não reveladas pelos preços e percebidas pelo mercado. A 

dificuldade de construir esta relação de poder e as organizações necessárias deste 

processo é evidente e é exatamente por isto que o desenvolvimento tende a se 

concentrar em poucas nações, precisamente as que reuniram estas capacitações e o 

poder político necessários à transformação tecnológica. 
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