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acompanhado pela expansão da sua importância e influência no cenário global, resultando em 

mudanças na sua forma de inserção no Sistema Internacional. É impossível explicar o papel 

fundamental que a China ocupa no cenário internacional sem atentar para a sua estratégia de 

desenvolvimento e para os resultados dela decorrentes. Para isso, esse trabalho explicita e 

discute a estratégia de desenvolvimento da China, mostrando seu lugar e sua relevância para a 

ascensão e a projeção de poder do país. Um dos alicerces do modelo chinês de desenvolvimento 

e explicativo de sua alavancagem e sucesso é o sistema de inovação edificado no país. A partir 

disso, o artigo analisa o papel da Inovação no modelo de desenvolvimento chinês. 
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INTRODUÇÃO 

A área de Economia Política Internacional (EPI) emergiu como importante campo de 

pesquisa no início dos anos 1970 e influenciou consideravelmente o estudo das Relações 

Internacionais. O desenvolvimento do campo foi impulsionado pela necessidade de se explicar 

a nova realidade, que desafiava as suposições ontológicas e epistemológicas que as Teorias das 

Relações Internacionais que então dominavam o campo faziam sobre o mundo. 

Segundo Ravenhill (2008, p.540), o contexto era de aprofundamento da 

interdependência econômica entre os países; de expansão dos investimentos estrangeiros 

diretos; e de transformação da estrutura do comércio internacional, a partir do crescimento do 

comércio 'entre indústrias'. Se por um lado, a Europa Ocidental e o Japão retomavam o 

crescimento econômico e atraíam investimentos externos, e os países de industrialização tardia, 

principalmente os da Ásia, também apresentavam resultados positivos; por outro, os Estados 

Unidos enfrentavam forte instabilidade financeira e econômica - causadas por crescentes 

déficits fiscais na balança de pagamentos decorrentes de ajuda externa bilateral (contexto do 

Plano Marshall), de gastos militares e de investimentos no exterior - que culminou na decisão 

do governo Nixon de abandonar o Padrão Dólar-Ouro, em 1971. (RAVENHILL, 2008, p.540) 

 É importante lembrar que o Acordo de Bretton Woods (1944) sancionou o Padrão 

Dólar-Ouro, consagrando a posição hegemônica do dólar dentro do sistema monetário 

internacional ao estabelecê-lo como moeda de reserva internacional (EICHENGREEN, 

1996).  Dessa forma, a configuração do sistema financeiro mundial passou a estar totalmente 

conectada aos rumos da política macroeconômica norte-americana, de modo que as medidas 

adotadas pelo governo estadunidense como resposta a instabilidade financeira e econômica do 

país ultrapassaram a esfera doméstica e contribuíram para a desestabilização da economia 

global. Esse abalo ainda foi agravado pelo aumento dos preços do petróleo (1973), estratégia 

adotada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em reação a Guerra do 

Yom Kippur, e pela crescente demanda das nações menos desenvolvidas por uma "Nova Ordem 

Econômica Internacional". 

Tal contexto indicava que os temas econômicos tinham cada vez mais relevância nos 

processos em curso no Sistema Internacional. No entanto as lentes das Teorias das Relações 

Internacionais dominantes não eram adequadas para compreender a nova realidade. Tal como 

explica Ravenhill (2008, p. 540-541), o cenário desafiava principalmente as suposições 

ontológicas dos realistas, que não consideravam as interações econômicas, nem reconheciam 
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os atores não-estatais - como as empresas transnacionais e as instituições internacionais - como 

relevantes para as relações internacionais; além disso, o poder militar, instrumento preferido 

dos realistas, passou a ter sua eficácia questionada como meio de resolução das disputas 

proeminentes entre países industrializados, e entre estes e países em desenvolvimento. Esse 

cenário estimulou novas discussões e promoveu mudanças nos pressupostos das teorias do 

debate Inter paradigmático (perspectivas realista e liberal), bem como fomentou abordagens 

com diferenças significativas ou críticas ao mainstream da área de RI.  

Portanto, os estudos de Economia Política Internacional apareceram em resposta a nova 

realidade do Sistema Internacional e ampliaram significativamente a agenda de pesquisa das 

Relações Internacionais. Como destaca Ravenhill, a EPI é um campo definido por seu assunto 

de interesse: o foco nas interações econômicas (sem que isso implique na despolitização desses 

processos) – e é isso que o distingue das outras áreas das RI. O campo envolve uma variedade 

de perspectivas teóricas, de suposições ontológicas e de metodologias; seus pesquisadores 

buscam compreender a interação entre Economia e Política e consideram os fatores econômicos 

internacionais como variável-chave para a compreensão dos processos em curso no Sistema 

Internacional (RAVENHILL, 2008, p.542-543).  

O presente trabalho está inserido na área de Economia Política Internacional e busca 

destacar a importância do tema do desenvolvimento na agenda de pesquisa das Relações 

Internacionais. Para tal, explicita-se a estratégia e o modelo de desenvolvimento da China 

mostrando seu lugar e sua relevância para a ascensão e a projeção de poder do país. Impossível 

explicar o papel fundamental da China no cenário internacional sem atentar para a sua estratégia 

de desenvolvimento, no século XXI, e para os resultados dela decorrentes. Um aspecto 

fundamental do modelo chinês de desenvolvimento e explicativo de sua alavancagem e sucesso 

é o sistema de inovação edificado no país nos anos recentes, e que constitui um dos alicerces 

de sua estratégia de desenvolvimento. A partir disso, o artigo analisará o papel da Inovação no 

modelo de desenvolvimento chinês a fim de mostrar o projeto de poder do país que se estruturou 

a partir de sua estratégia de desenvolvimento.  

O artigo foi dividido em três partes, além da introdução e das considerações finais. A 

primeira seção traz uma revisão da literatura sobre Desenvolvimento. Na segunda, discute-se a 

estratégia de desenvolvimento da China (Qual foi a estratégia adotada? Como foi viabilizada? 

Qual o tipo de Estado e o contexto global e como esses fatores influenciaram o processo?). Por 

fim, na última seção busca-se compreender o papel que a inovação desempenhou na estratégia 

de desenvolvimento chinesa. 
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EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO 

A consolidação dos estudos do desenvolvimento como área de pesquisa aconteceu 

principalmente na década de 1950. Como relata Bertoncelo (2011, p.95), o cenário mundial era 

então caracterizado pelas mudanças no sistema econômico internacional que seguiram a 

Segunda Guerra Mundial; pelo início da Guerra Fria, com escalada das disputas geopolíticas 

entre os Estados Unidos e a URSS; e pelo processo de descolonização dos continentes africano 

e asiático.  

Os estudos sobre desenvolvimento investigam principalmente os “processos de 

reprodução e transformação sociais dos países em desenvolvimento, em conjunto com os 

fatores internacionais que influenciam tais processos” (Martinussen, 2005, p. 4). O campo reúne 

várias perspectivas de análise que, embora compartilhem da mesma preocupação fundamental, 

divergem consideravelmente em pontos-chave como a conceituação do fenômeno, à sua 

concepção e às suas dimensões, apresentando entendimentos substancialmente diferentes sobre 

o que é desenvolvimento; como mensurá-lo; e como comparar o processo em diferentes países. 

Nesse contexto, Bertoncelo (2011, p.95-122) mapeia os estudos e pesquisas sobre o 

desenvolvimento, apresentando os confrontos teóricos e metodológicos entre as principais 

perspectivas de análise. Entre os anos 1950 e 1970, os principais confrontos do campo eram 

disputados entre a Teoria da Modernização, o Estruturalismo Cepalino e a Análise da 

Dependência.  

A Teoria da Modernização, bem difundida entre as décadas de 1950 e 1960, entendia o 

processo de desenvolvimento como modernização, trazendo em seu cerne a oposição entre as 

formas tradicionais e modernas de organização da vida social. Pensando num espectro, um dos 

polos seria ocupado pelas sociedades então industrializadas e desenvolvidas - Estados Unidos 

e Europa Ocidental - representando a forma moderna de organização social; o polo oposto, por 

sua vez, representaria a forma tradicional e seria ocupado pelos países atrasados. A partir dessa 

ideia, o desenvolvimento como modernização seria um processo homogeneizador e aconteceria 

a partir dos esforços empreendidos pelos países atrasados para alcançar os avançados, 

implicando num movimento de convergência das sociedades nacionais - unidade de análise 

dessa teoria - na direção de uma estrutura institucional e um sistema de normas e valores 

comuns. A abordagem se concentrava no fator econômico e entendia que a transição de um 

polo para o outro seria impulsionada pelo crescimento econômico, que desencadearia uma série 
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de mudanças automáticas, incrementais e irreversíveis nas demais esferas da vida social, 

resultado, por fim, em progresso e na melhoria da qualidade de vida. Portanto, a experiência 

dos países desenvolvidos era um modelo a ser seguido; o atraso era considerado apenas uma 

etapa a ser superada no processo de desenvolvimento que, por sua vez, era visto um movimento 

inevitável e necessário; uma vez iniciado o crescimento econômico, o curso das mudanças 

automaticamente influenciaria outras áreas. Esses primeiros estudos não levavam em conta as 

particularidades de cada país (BERTONCELO, 2011, p. 96-98).  

O autor (BERTONCELO, 2011, p. 96-98) relata que o Estruturalismo e a Teoria da 

Dependência questionam os aspectos teóricos e metodológicos da Teoria da Modernização. 

Ambas discordam do elemento analítico central utilizado pela perspectiva (a oposição entre as 

formas tradicionais e modernas de organização da vida social) para a compreensão do 

desenvolvimento e defendem que este é, na verdade, um processo moldado historicamente pela 

forma na qual se dá a inserção das sociedades nacionais no sistema econômico e político 

mundial, que é hierarquicamente organizado. Essas abordagens expandem suas unidades de 

análise para além da sociedade nacional, e passam a considerar também as relações entre os 

âmbitos interno e externo como fundamentais no processo de desenvolvimento. Além disso, as 

duas entendem que é o mesmo processo histórico - a expansão do sistema capitalista em plano 

global - que origina tanto o desenvolvimento, quanto o subdesenvolvimento; sendo este último 

entendido como uma condição estrutural historicamente moldada, e não como uma mera etapa 

do processo.  

O estruturalismo, corrente relacionada à visão da Comissão para Estudos da América 

Latina e Caribe (Cepal), iniciou suas contribuições aos estudos do desenvolvimento a partir dos 

anos 1950. A perspectiva recorre ao método histórico-estrutural para construir suas análises e 

entende que a divisão global em centro e periferia expressa a difusão do progresso técnico e a 

distribuição de seus ganhos no sistema capitalista mundial. No centro (economias 

industrializadas), o progresso técnico se difundiu rapidamente, provocando a diversificação do 

setor produtivo e a homogeneização da estrutura social. Já na periferia (países exportadores de 

produtos primários), o progresso técnico ficou concentrado apenas nos setores voltados à 

exportação, o que resultou em estruturas produtivas altamente especializadas e em arranjos 

sociais extremamente heterogêneos; subemprego, inflação e desequilíbrio externo constante são 

traços estruturais da periferia da economia mundial. A abordagem enfatiza a disparidade na 

transferência de ganhos da periferia para o centro, através da 'tese de deterioração dos termos 

de troca', e defende que o desenvolvimento das economias periféricas depende necessariamente 
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de mudanças profundas na forma como esse grupo se conecta ao sistema capitalista mundial. A 

industrialização - processo que gradualmente possibilitaria que a periferia se apropriasse de 

uma parcela cada vez maior dos ganhos decorrentes do progresso técnico, possibilitando 

melhorias no bem-estar social - é colocada como condição necessária, porém não suficiente, 

para o desenvolvimento. Nesse contexto, o Estado passa a ser visto como determinante na 

condução desse processo de industrialização, e a necessidade da intervenção estatal na 

economia, através da formulação de uma política de desenvolvimento para promoção da 

industrialização, entra nas reflexões estruturalistas (BERTONCELO, 2011, p. 96-98).  

Já a teoria da dependência se desenvolveu entre os anos 1960 e 1970, em meio aos 

desafios explicativos impostos ao estruturalismo pelo cenário de menor intensidade do 

crescimento industrial observado na América Latina. Apesar das duas perspectivas 

compartilharem pressupostos, os teóricos da dependência discordavam do modo como os 

cepalinos assumiam o Estado como autônomo e capaz de formular políticas econômicas e 

estratégias de desenvolvimento voltadas para a industrialização, sem apresentar uma teoria 

sistemática para analisar o Estado e as suas relações internas (alianças sociopolíticas) e externas 

(relações com os centros de poder). Através de um enfoque analítico que contempla tanto os 

fatores internos (relações de classe), quanto os externos (relações de domínio), a teoria da 

dependência tentou explicar a nova realidade por duas vertentes distintas. A primeira linha tinha 

seu foco nas relações de dependência que vinculavam as sociedades subdesenvolvidas ao centro 

do sistema capitalista mundial; essas relações constituíam um bloqueio estrutural ao 

desenvolvimento dos países subdesenvolvidos e não seria possível que estes se desenvolvessem 

plenamente dentro do sistema capitalista - a única alternativa que poderia viabilizar essa 

realização seria a revolução socialista. A segunda vertente, associada aos trabalhos de autores 

como Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, não tratava a condição de dependência a 

partir de uma lógica determinista e comtemplava a possibilidade de diferentes graus de 

autonomia das sociedades nacionais em relação aos interesses externos e, a partir disso, admitia 

diferentes padrões de desenvolvimento na periferia. A dependência, portanto, não era um 

impeditivo ao desenvolvimento e era associada às configurações assumidas pelas relações entre 

os âmbitos interno e externo - era fundamental entender como os fatores externos se 

expressavam na estrutura social e política interna, uma vez que quanto maior a influência da 

estrutura de dominação externa nas relações internas, mais elas limitariam o processo de 

desenvolvimento periférico (BERTONCELO, 2011, p. 101-105). 
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A partir dos anos 1980, no entanto, essas perspectivas começam a enfrentar dificuldades 

em explicar por que algumas economias em desenvolvimento performavam melhor que outras 

(quando alguns países do Leste Asiático passaram a apresentar indicadores superiores aos dos 

países mais desenvolvidos da América Latina). Diante disso e no contexto de um movimento 

mais amplo na área das ciências sociais, principalmente nos Estados Unidos, que reivindicava 

“trazer o Estado de volta” para a investigação dos fenômenos sociais, a perspectiva centrada no 

Estado emergiu no campo de estudos sobre o desenvolvimento. A perspectiva considerava o 

Estado ator no processo de desenvolvimento e olhava para a capacidade e para a autonomia da 

burocracia estatal em formular e implementar políticas de desenvolvimento a partir da 

construção de alavancas de intervenção política nas diversas esferas sociais, principalmente na 

esfera econômica (BERTONCELO, 2011, 101-105). 

Até então, a literatura do desenvolvimento não abordava reflexões sobre o porquê de 

algumas economias de países em desenvolvimento, principalmente a partir da década de 1970, 

apresentarem melhor desempenho do que outras. Quando fazemos essa reflexão a partir do 

ponto de vista privilegiado do século XXI, fica evidente que alguns Estados foram muito mais 

bem-sucedidos do que outros ao empreenderem intervenções para promoção do 

desenvolvimento (KOHLI, 2004, p.1).  

A perspectiva centrada no Estado analisa o papel desempenhado pelos estados na 

promoção de diferentes velocidades e padrões de desenvolvimento econômico, especialmente 

por meio da industrialização, e usa a análise comparativa para investigar o que diferencia uma 

intervenção estatal que obteve mais sucesso de outra que obteve menos, focando principalmente 

nas estruturas internas do Estado e nas relações que conectam este às demais esferas da 

sociedade. A abordagem entende que os Estados não são genéricos e que tipos diferentes de 

estruturas geram capacidades de ação diferentes (BERTONCELO, 2011, p.105).  

Em sua obra, "State-direct development: political power and industrialization in the 

global periphery", Kohli (2004) realiza uma análise comparativa do Estado como ator 

econômico nos países em desenvolvimento a partir das experiências da Coreia do Sul, do Brasil, 

da Índia e da Nigéria no século XX. O estudo busca compreender os motivos pelos quais alguns 

Estados dos países em desenvolvimento tiveram mais sucesso em promover a industrialização 

do que outros e, para isso, analisa tanto as características da intervenção estatal de promoção à 

industrialização (como elas variam nos casos bem-sucedidos e nos mal-sucedidos); quanto as 

características de formação do estado - para entender porquê as capacidades que os Estados têm 

de escolher e implementar decisões econômicas variam tanto (KOHLI, 2004, p.1-2).   



 8 

No âmbito da Economia Política Internacional, as discussões envolvendo os diferentes 

resultados nas taxas de crescimentos das economias da periferia estavam polarizadas entre 

argumentos pró-Estado e pró-mercado. Neste contexto, Kohli buscou dialogar com ambas as 

vertentes, defendendo que essa "mentalidade Estado x mercado" não favorecia a compreensão 

da influência que a interação entre esses dois atores exerce no processo de desenvolvimento. 

Para isso, o autor desenvolveu uma qualificação do argumento pró-Estado, porém sem adotar 

uma postura agressiva à posição pró-mercado; argumentando que as evidências sugerem que as 

intervenções estatais bem-sucedidas, geralmente, eram caracterizadas pelo comportamento 

orientado ao mercado; pela cooperação entre Estado e investidores privados; e por um certo 

grau de isolamento do quadro burocrático estatal a fim de minimizar a corrupção e a 

manipulação do Estado pelos investidores privados. O conjunto dessas características é 

expresso no que ficou popularmente conhecido como "Modelo Asiático", em referência às 

trajetórias de desenvolvimento empreendidas por economias do Leste Asiático, como Japão e 

Coréia do Sul. 

O argumento central estruturado a partir da análise de casos é de que os diferentes 

padrões de autoridade estatal - como a política está organizada e como o poder é empregado - 

influenciam o contexto econômico e são decisivos na velocidade e nos modelos de 

industrialização dos países periféricos. Com isso, as necessidades analíticas do estudo 

envolveram identificar os diferentes tipos de Estado; traçar o impacto de cada um deles nos 

resultados econômicos; investigar suas diferentes origens; e entender a influência de diferentes 

graus de centralização da autoridade pública na facilitação da definição de uma agenda 

econômica por parte dos Estados. A partir dessa análise, três tipos ideais de Estado foram 

identificados: Estado Capitalista Coeso; Estado Fragmentado Multiclasse; e Estado 

Neopatrimonialista. Critérios importantes para a comparação desses diferentes tipos são: os 

objetivos da liderança; o grau de centralização da autoridade pública; a penetração que a 

autoridade pública tem nas camadas sociais; o tipo de organização política da sociedade; o 

escopo da intervenção estatal na economia; e a qualidade da burocracia envolvida nos assuntos 

econômicos. (KOHLI, 2004, p.1-9).  

 Um elemento-chave dos estados modernos, além do controle centralizado e coercitivo 

sobre um território delimitado, é a existência de uma arena pública bem estabelecida e distinta 

em aspectos normativos e organizacionais dos interesses e das investidas privadas. Por razões 

históricas, a separação entre as esferas públicas e privadas não foi integralizada em diversos 

países em desenvolvimento, principalmente nos Estados africanos. Como consequência, esses 
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Estados emergiram com estruturas de autoridade fracamente centralizadas e pouco legítimas; 

lideranças paternalistas pouco sujeitas às normas e às instituições; e burocracias pouco 

qualificadas. Esse tipo ideal de autoridade estatal é rotulado como neopatrimonialista, em 

alusão ao fato de que seus governantes frequentemente tratam os recursos públicos como 

patrimônio pessoal. Na maioria dos casos, os projetos de desenvolvimento orientados por esse 

tipo de Estado são desastrosos, em virtude da apropriação das metas e das capacidades públicas 

por grupos de interesses particulares. Entre os países contemplados na análise de casos 

realizadas por Kohli (2004), a Nigéria é o que melhor exemplifica esse tipo. (KOHLI, 2004, 

p.9-10).   

Num espectro de efetividade política, os estados capitalistas-coesos ocupam o polo 

oposto aos neopatrimonialistas. Também conhecido como estados desenvolvimentistas, é o 

grupo onde os projetos de desenvolvimento orientados pelo Estado obtiveram maior sucesso. 

Esses estados podem ser caracterizados pela coesão política, ou seja, por estruturas de 

autoridade centralizadas e com grande penetração na sociedade; pela conexão entre Estado, 

produtores e investidores privados; pela presença de uma burocracia capacitada e competente; 

por exercer rígido controle sobre a força trabalho e empreender uma política repressiva e 

autoritária a fim de sustentar a aliança entre estado e capital; e por recorrer a recursos de 

mobilização ideológica. Um exemplo contemplado por Kohli (2004) é Caso de Park Chung Hee 

na Coreia do Sul (dec. 60/70). O máximo que o Brasil se aproxima deste modelo: Estado 

Novo/Regime Militar. (KOHLI, 2004, p.10-11).  

Já os estados fragmentados-multiclasse estão localizados entre os dois extremos 

discutidos anteriormente e são caracterizados por políticas públicas mais frágeis; por uma 

autoridade política mais fragmentada e apoiada numa aliança de classes mais ampla, o que 

limita a capacidade do estado na definição, no empreendimento e na coordenação dos seus 

objetivos de formas minuciosa e precisa; por uma maior necessidade de preocupação dos 

governantes com fatores como apoio político e conciliação da satisfação de múltiplos 

eleitorados; por contemplarem a industrialização e o crescimento econômico entre suas 

preocupações, mas possuírem uma agenda muito mais ampla; pelo maior questionamento 

acerca da formulação e da implementação de suas políticas; e por terem que se preocupar mais 

com questão da legitimidade, já que constantemente prometem mais do que  conseguem 

entregar. Suas políticas de promoção à industrialização e ao crescimento econômico. (KOHLI, 

2004, p.11-12).   
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Alguns esclarecimentos acerca das escolhas dos elementos centrais de seu estudo são 

apresentados em sua introdução. O autor (KOHLI, 2004) destaca que o desenvolvimento é 

multidimensional e envolve muito mais aspectos do que apenas o crescimento econômico, e 

que este, por sua vez, é resultado de outros fatores além das variações no crescimento industrial. 

No entanto o crescimento industrial é um fator considerado determinante em qualquer estratégia 

de crescimento econômico; e o crescimento econômico é um elemento-chave para qualquer 

entendimento acerca do processo de desenvolvimento. Kohli (2004) também reforça a 

centralidade que dá ao Estado como ator econômico em sua análise, apesar de reconhecer que 

a performance econômica deste ator pode ser influenciada por diversas variáveis como o 

contexto internacional; a disponibilidade de recursos; os diferentes pontos de partida; da 

demografia; a tecnologia; os regimes de preço; e o empreendedorismo). Por fim, explica que a 

seleção dos países analisados em seu estudo foi baseada na relevância desses quatro países entre 

as nações em desenvolvimento e no fato de que eles obtiveram diferentes níveis de sucesso 

através da intervenção estatal, de modo que qualquer generalização sobre estado e 

desenvolvimento teria que ser aplicável pelo menos nesses casos (KOHLI, 2004, p.1-2).  

Por fim, no âmbito das perspectivas sobre o Desenvolvimento, a perspectiva neoliberal 

- que ganhou maior espaço político e acadêmico a partir da década de 1980 com a ascensão de 

governos conservadores na Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, num contexto de 

contestação política keynesianismo e da reorientação pró-mercado das políticas das 

organizações multilaterais - questionou vários dos pressupostos trazidos pela abordagem 

centrada no Estado, retomando algumas das premissas da teoria da modernização. as ideias 

incorporadas nessa vertente não sejam verdadeiramente novas, elas ganharam maior 

notoriedade especialmente com a ascensão de governos conservadores na Inglaterra, Estados 

Unidos e Alemanha (MARTINUSSEN, 2005). A perspectiva neoliberal concebia o processo 

de desenvolvimento como um movimento de convergência em termos de uma estrutura 

institucional e normativa comum e defendia reformas estruturais que removessem obstáculos 

para o funcionamento adequado dos mercados – numa lógica remover o tradicional para 

emergir o moderno. O desenvolvimento seria, portanto, um processo decorrente da restituição 

da economia aos mercados; eliminação dos controles burocráticos; e redução da atividade 

estatal na vida social. A partir disso, o novo contexto da globalização econômica e da 

mobilidade dos capitais estimularia a construção de uma economia de livre-mercado em nível 

global. É importante destacas que os estudiosos da perspectiva neoliberal se opunham 

fortemente ao estado como ator do desenvolvimento econômico e argumentavam que a 
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intervenção do Estado na economia tende a gerar corrupção, reduzindo a eficiência e o 

dinamismo. (BERTONCELO, 2011, p.111-112). 

Essa concepção de desenvolvimento se materializou em um conjunto de recomendações 

que ficaram conhecidas como “Consenso de Washington” e que orientaram as políticas de 

ajuste econômico e reformas estruturais de em diversos países em desenvolvimento, 

principalmente na América Latina nos anos 1990. Difundiu-se a ideia de que a estagnação 

econômica e as altas dívidas externas dos países da região eram consequência de um de padrão 

de desenvolvimento fortemente controlado pelo Estado e que resultou em estruturas industriais 

pouco competitivas e sem inovação. As políticas neoliberais recomendavam uma ampla 

desregulação dos mercados; a redução do tamanho e das responsabilidades do Estado, 

incentivando as privatizações das empresas e dos serviços públicos; a adoção de medidas de 

liberalização do comércio exterior e dos fluxos internacionais de capital; e o favorecimento do 

investimento direto estrangeiro. (BERTONCELO, 2011, p. 111-113). 

 

ESTRATÉGIA E MODELO DE DESENVOLVIMENTO DA CHINA 

Nas últimas décadas, a China passou por profundas mudanças estruturais. Em 1978, o 

país se encontrava numa condição de significativo atraso (pelos mais diversos indicadores) em 

relação às nações desenvolvidas. A partir de então, foi promovida, sob liderança do governo 

nacional, uma série de reformas em sua economia, resultando numa abertura gradual do país 

para o mercado internacional e num amplo processo de modernização estrutural. A China 

iniciou os anos 1980 como um país pobre e de sociedade majoritariamente rural e terminou os 

anos 1990 como grande exportadora de produtos de baixo valor agregado - época em que o 

termo “Made in China” ganhou popularidade e assumiu uma conotação negativa, sendo usado 

como sinônimo para produtos baratos e de baixa qualidade, em referência às famosas 

falsificações e cópias produzidas e exportadas pelo país. No entanto, numa velocidade 

impressionante, esse significado então atribuído ao termo se torna cada vez mais incoerente. 

Nos anos 2000, seguindo os passos de outros países asiáticos no processo de catch up, o país 

avançou rapidamente na cadeia de valor, elevando sua participação nos setores industriais de 

alta tecnologia. O país não somente alcançou líderes globais em várias áreas, mas também 

conseguiu ultrapassá-los em algumas delas, como telefonia celular, sistemas de 

telecomunicações, e automóveis (LEE, 2019). Ao se examinar os mais diversos indicadores de 

progresso em Ciência e Tecnologia (C&T) referentes as duas últimas décadas, é possível 
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constatar os incríveis avanços empreendidos pela China, que diminui cada vez mais seu gap de 

inovação com os países desenvolvidos. 

Desde o início da reforma e da política de abertura de 1978, a China tem apresentado 

uma performance econômica extraordinária, crescendo a elevadas taxas e de forma sustentada, 

numa taxa média anual de 10% até 2008. Nesses 30 anos (1978-2008), o país alcançou a posição 

de segunda potência econômica mundial; aumentou seu PIB em mais de 12 vezes e viu sua 

participação no comércio internacional subir de 1% para 10%; sua renda per capita aumentou 

mais de 10 vezes e seu nível de urbanização saltou de 20% para quase 50% (PIRES, 2011). A 

partir da crise de 2008, o crescimento da economia chinesa desacelerou para uma taxa inferior 

aos dois dígitos por ano; mas ainda assim, na última década, o país cresceu numa taxa média 

de 7,4% ao ano; mais do que dobrou a sua renda per capita1; aumentou sua participação no 

comércio internacional para 14,7%2.  se consolidando como o maior exportador do mundo; e 

alcançou um nível de urbanização de 61,4%3. Diante disso, o desempenho econômico da 

República Popular da China é objeto de reflexão por parte de muitos estudiosos da área do 

desenvolvimento econômico. O expressivo crescimento econômico chinês nas últimas décadas 

foi acompanhado pela expansão da importância e da influência do país no cenário global, 

resultando em um rearranjo de suas relações com o restante do mundo e em mudanças na sua 

forma de inserção no Sistema Internacional. É impossível explicar o papel fundamental que a 

China ocupa hoje no cenário internacional sem atentar para a relevância da sua estratégia de 

desenvolvimento para a ascensão e a projeção de poder do país - diante disso, explicita-se e 

discute-se a estratégia e o modelo de desenvolvimento da China. 

Como exposto na seção anterior, o campo de estudos de desenvolvimento é formado 

por diversas perspectivas que se apoiam em diferentes pressupostos e oferecem diferentes 

ferramentas para a compreensão das trajetórias de desenvolvimento dos países de 

industrialização tardia. As referências utilizadas para fundamentar as exposições e as discussões 

a respeito da estratégia e do modelo de desenvolvimento chinês que realizadas nesse estudo 

seguem na linha da perspectiva centrada no estado e se baseiam no entendimento de que é 

possível para países e economias realizarem, com sucesso, o processo de catch up e superarem 

 
1United Nations Conference on trade and Development, disponível em 

<https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/156/index.html> Acesso em: 20 de jan. de 

2022 
2 China: The Rise of a Titan, United Nations Conference on Trade and Development, 27 de abr. de 2021, disponível 

em < https://unctad.org/news/china-rise-trade-titan> Acesso em: 20 de jan. de 2022 
3 OECD, “OECD Statistics, Regional Demography: Demographic indicators by rural/urban typology, Country 

level” disponível em: <https://stats.oecd.org/ >. Acesso em: 10 de jan. de 2022.l 

https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/156/index.html
https://unctad.org/news/china-rise-trade-titan
https://stats.oecd.org/
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suas condições periféricas; mas que o sucesso desse processo está intrinsecamente conectado 

tanto ao modo como como ele está inserido na dinâmica estatal e às características dessa 

intervenção estatal de promoção à industrialização, como também às estruturas internas do 

Estado e às relações que o conectam às demais esferas da sociedade (KOHLI, 2004).  

Ao estudar a estratégia de desenvolvimento empreendida pela China, Marcos Cordeiro 

Pires (2011, p. 163-187) argumenta que esta se baseou nas experiências bem-sucedidas do 

“modelo asiático” que teve grande sucesso em promover elevadas taxas de crescimento 

econômico; aumento da renda per capita; incremento de produtividade; domínio de tecnologias 

de ponta; e criação de poderosas empresas multinacionais com forte presença nos mercados 

mundiais em países como Japão, Coréia do Sul e Taiwan. Esse modelo ficou popularmente 

conhecido assim por que os estudos identificaram vários aspectos econômicos, institucionais e 

sociais em comum - e que são considerados como cruciais para os sucessos dessas experiências 

- entre as estratégias de desenvolvimento empreendidas por um grupo de países do Leste 

Asiático. É importante destacar que não há consenso na literatura sobre uma definição exata do 

que constitui esse modelo de desenvolvimento, já que o modo como essas economias 

cresceram, como suas estruturas industriais foram transformadas, como os governos 

formularam e implementaram políticas eficientes e resolveram problemas em sua coordenação, 

apesar de apresentarem muitas similaridades, podem variar dependendo das escolhas do país e 

da época a serem analisadas. (BOLTHO; WEBER, 2009, P.268). Neste contexto, o autor 

(PIRES, 2011, p.165) realça que para discutir a questão de “modelos”, é necessário admitir que 

a realidade é mais rica do que as simplificações; no entanto, embora possa ser intuitivo assumir 

que um excesso de variáveis possa ajudar a compreender um fenômeno social de forma mais 

completa, essa suposição não é válida; pelo contrário, isso pode confundir a explicação ao 

nivelar eventos e dados de diferentes importâncias dentro do problema analisado. Deste modo, 

para manter a discussão gerenciável, Pires (2011, p.169-174) seleciona seis aspectos - os quais 

considera como cruciais para o sucesso do modelo de desenvolvimento baseado na experiência 

japonesa - e compõe um tipo ideal de "modelo asiático" que será a base para as discussões desse 

estudo; os aspectos escolhidos são: o papel exercido pelo planejamento estatal; os grandes 

conglomerados estatais; o mercado de trabalho; o comércio exterior e o câmbio; a poupança e 

o investimento; e a ciência e a tecnologia.  

Antes de aprofundar a discussão sobre o modelo de desenvolvimento chinês, o autor 

(PIRES, 2011, p.174-175) destaca algumas características especificas importantes da nação 

asiática; são elas: sua enorme população de 1,386 bilhão de pessoas  que ao mesmo tempo em 
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que forma grande fonte de mão de obra e de mercado consumidor, também demanda vastos 

recursos financeiros, materiais e naturais para a sua manutenção; o sistema político centralizado 

no Partido Comunista Chinês; um Estado Nacional capaz de defender sua soberania, até mesmo 

com o uso de armas estratégicas, diferentemente de seus vizinhos; um sistema econômico 

híbrido em transição a uma economia de mercado, mas com fortes instrumentos de controle 

estatal; uma bem-sucedida estratégia de inserção na economia globalizada (ingresso na OMC 

em 2001) (PIRES, 2011, p.174-175).  

Além dessas características, é importante ressaltar mais duas particularidades da 

trajetória chinesa de desenvolvimento. A primeira diz respeito ao fato de que a liderança chinesa 

não perdeu as rédeas do processo na transição de uma economia centralmente planificada para 

uma economia de mercado - ao contrário do que ocorreu em outros países em situação similar 

como os da Europa Oriental - e manejou esta transição de forma empírica: o sucesso era 

balizado pelo aumento da produtividade e pelo cumprimento de metas gerais incluídas no 

planejamento quinquenal; as estratégias eram então avaliadas e reconsideradas a partir de seus 

sucessos ou fracassos na promoção desses indicadores (PIRES, 2011, p.174-175). A outra 

particularidade, é que as bases para a alavancagem chinesa que aconteceu a partir de 1978 foram 

criadas ainda durante o período de economia planificada e serviram de base para o 

aprofundamento da industrialização; na medida em que setores importantes da indústria pesada 

(siderúrgico, petroquímico, mecânico, energético, transportes) já estavam em estágio avançado 

de desenvolvimento nesta época - esse processo de acumulação industrial ocorreu em 

detrimento do setor agrícola, que fornecia capitais e outros recursos para o "desenvolvimento 

das forças produtivas" (PIRES, 2011, p.174-175). 

Nesse contexto, fica claro que a realidade chinesa - seu sistema político, sua história, 

sua cultura e suas dimensões territorial e populacional - garante uma certa especificidade ao 

modelo de desenvolvimento chinês. No entanto, Pires (2011, p.165) argumenta que, apesar 

destas particularidades, não se pode negligenciar os diversos pontos de intersecção entre o 

"modelo asiático" e o "modelo chinês". Para estudar essas similaridades e investigar a hipótese 

de que a trajetória de desenvolvimento da China está ancorada nas experiências bem-sucedidas 

de algumas nações do leste asiático, os seis aspectos que compõe o tipo ideal do "modelo 

asiático" são analisados à luz da experiência chinesa.  

O papel do planejamento estatal 
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 A estratégia de desenvolvimento chinesa pós-1978 foi caracterizada pelo um mix de 

coordenação estatal e mecanismos de mercado, sendo que o Estado viabilizava as condições 

para o desenvolvimento do setor privado. Neste sentido, a administração econômica foi 

gradativamente modificada para transformar uma economia centralmente planificada numa 

economia de mercado. Na medida em que as experiências tinham sucesso, o processo de 

abertura e mercantilização era intensificado. A Comissão Estatal de Planejamento (atual 

Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma), diretamente vinculada ao Conselho de 

Estado, foi a responsável por coordenar a transformação de um planejamento rígido em um 

planejamento flexível, atuando em aspectos macros, na formulação, na implementação, no 

controle e na reavaliação das políticas econômicas traçadas pelo Conselho de Estado, 

especialmente a formulação dos planos quinquenais (PIRES, 2011, p.175-178). 

No que diz respeito a estrutura de empresas na China, é importante destacar o papel dos 

grandes grupos industriais na liderança do processo de desenvolvimento. Até o começo dos 

anos 1980, a economia chinesa era quase que totalmente estatizada. A indústria pesada era 

fortemente controlada pelo governo central e, especificamente nos setores estratégicos, era 

dirigida pelo Exército Popular de Libertação. A instituição dos mecanismos de mercado e a 

exigência de que cada empresa sobrevivesse a partir de suas próprias atividades, sem subsídios 

estatais, levou muitas delas a uma situação de pré-falência – nesta etapa, as empresas passaram 

a ter a responsabilidade de vender suas mercadorias, além de produzi-las. Diante disso, o 

governo chinês permitiu maior grau de autonomia aos gerentes dessas empresas. A liberação se 

acelerou e a formação de preços por mecanismos de mercado começou a vingar. No final de 

1993, foram criadas formas de propriedade de empresa, reafirmando o papel principal do setor 

público. O controle de muitas estatais foi transferido aos gerentes e trabalhadores, enquanto 

outras empresas foram transformadas em sociedades por ações (controladas pelo Estado e 

gerida de maneira autônoma pelos gerentes), algumas delas transferidas para o controle privado 

e outras simplesmente fechadas. (PIRES, 2011, p.178-179).  

Em 1997, o governo chinês lançou a estratégia “reter as grandes, soltar as pequenas”, 

que consistia na manutenção, por parte do Estado, de cerca de 10.000 empresas grandes e 

médias que atuavam em áreas consideradas estratégicas para o governo (defesa, energia, 

telecomunicações, transportes), assegurando sua reestruturação corporativa como sociedades 

por ações. Nesta estratégia, apesar de existirem grandes empresas estatais ao nível provincial, 

como a Dongfeng - maior empresa automobilística do país - e grandes empresas de capitais 

privados, como a Lenovo e a Huawei, do setor de tecnologia da informação, é necessário 
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destacar o papel exercido pelas SOEs (State-Owned Enterprises), empresas estatais vinculadas 

ao governo central; são essas empresas que lideram a produção industrial da China ao absorver 

e desenvolver novas tecnologias e são as responsáveis pela presença crescente de 

multinacionais chinesas ao redor do mundo. As SOEs também são as responsáveis pelo 

processo de inovação que se espalha por toda a economia (PIRES, 2011, p.178-179).  

No início das reformas, a população camponesa representava cerca de 80% do total de 

pessoas na China e se dedicava quase que exclusivamente a atividades agrícolas de baixa 

produtividade. Na medida em que a experiência das Zonas Econômicas Especiais se 

consolidava, iniciou-se um grande fluxo migratório do campo para as cidades litorâneas, o que 

permitiu o avanço da industrialização sem pressões sobre os custos salariais. Além disso, outro 

fator que contribuía para a manutenção do baixo nível do salário nominal era o hukou - sistema 

chinês de registro dos indivíduos - que vincula a pessoa a seu local de nascimento que fazia 

com que muitos dos encargos necessários à sobrevivência dos trabalhadores no local de trabalho 

fosse assumido pelas empresas. Apesar do nível de escolaridade e qualificação da população 

chinesa vir aumentando a cada ano, os seus salários dificilmente atingirão os patamares de seus 

congêneres nos países ocidentais e no Japão, o que tende a proporcionar à China uma dupla 

vantagem em relação aos atuais países desenvolvidos: vantagens comparativas tanto em 

produtos intensivos em mão de obra, como em produtos e serviços intensivos em capital e 

tecnologia. Deste modo, a China pode continuar crescendo sem que seu dinamismo seja 

comprometido por expressivos aumentos salariais, o que tende a evitar o deslocamento em 

massa de atividades produtivas intensivas em mão de obra para países de menor rendimento, 

pelo contrário, a própria China se beneficia deste processo (PIRES, 2011, p.180-181).  

A construção de uma plataforma de exportações foi o instrumento utilizado para a 

obtenção de divisas, fator necessário para a compra de bens de capitais, soluções tecnológicas 

e de matérias-primas, o que vem possibilitando a modernização da indústria chinesa e também 

a expansão de seu mercado interno. O governo selecionou os investimentos estrangeiros de 

acordo com o interesse nacional chinês, abrindo os setores que necessitavam se modernizar 

mais rapidamente e controlando os setores considerados estratégicos. A “máquina exportadora” 

chinesa está ancorada no binômio “baixos custos – câmbio desvalorizado”. Além das 

características do mercado de trabalho citadas anteriormente, as vantagens exportadoras do país 

envolvem a grande escala de produção, a oferta de crédito a juros baixos, baixas taxas de lucro, 

o suprimento de bens essenciais e infraestrutura por parte do Estado e uma taxa de câmbio 

controlada pelo governo e atrelada ao dólar dos EUA (PIRES, 2011, p.181-182).  
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Além disso, a China conta com uma grande taxa de investimento no país. A origem dos 

recursos para a formação do capital são os reinvestimentos das empresas, os empréstimos do 

sistema bancário controlado majoritariamente pelo governo, a capitalização em bolsas de 

valores, os investimentos diretos externos e a poupança das famílias (PIRES, 2011, p.183).  

A inovação se encontra no centro da estratégia de desenvolvimento chinesa e o conjunto 

ciência e tecnologia (C&T) é a "coluna vertebral" da inovação (Pires 2011, p.183). Desde a 

década de 1970, as políticas de modernização adotadas pelas lideranças chinesas envolvem o 

investimento estruturado e consistente em C&T, o que se reflete no avanço da ciência básica 

como nas tecnologias de produção. Os produtos chineses não se reduzem mais àqueles de baixa 

intensidade tecnológica. A China vem avançando rapidamente na escala de agregação de valor 

em sua estrutura produtiva. Um dos fatores que mais contribui para o sucesso chinês é a 

estratégia de “engenharia reversa”. Para que as empresas estrangeiras pudessem ter acesso ao 

mercado interno, aos baixos custos de produção e às isenções tributárias da China, o governo 

chinês exigia que essas empresas montassem laboratórios de pesquisa no país e formassem 

quadros técnicos locais para operar as novas tecnologias. No entanto, para que esta estratégia 

funcionasse, o país deveria possuir uma mínima estrutura educacional e científica para que além 

de apenas incorporar tais inovações, conseguisse criar soluções a partir delas. Nesse sentido 

destaca-se a ênfase na educação como uma estratégia para o desenvolvimento. Avançando um 

pouco na história, as conquistas chinesas nessa área são expressivas, de modo que assistimos 

atualmente à emergência de grandes corporações chinesas desenvolvendo produtos e serviços 

de alta tecnologia na economia mundial (PIRES, 2011, p.183-185). 

Ao analisar a trajetória empreendida pela China em cada um dos seis aspectos elencados 

para o estudo do "modelo asiático", Marcos Cordeiro (2011, p.175-186) concluiu que as 

experiências bem-sucedidas no processo de alavancagem de seus vizinhos do leste asiático 

influenciaram as escolhas da elite dirigente chinesa durante seu processo de modernização. As 

similaridades são encontradas principalmente em aspectos-chave para o sucesso do "modelo-

chinês" como o papel do planejamento estatal em guiar os rumos da economia, na estrutura de 

concentração do capital, no perfil do mercado de trabalho no período de alavancagem, na 

orientação da economia para o mercado externo e na absorção e desenvolvimento de novas 

tecnologias (PIRES, 2011, p.175-186). 

Diante disso, a observação "Poucas sociedades modernas têm uma economia política 

tão 'política' quanto a China" (ZWIEIG, 254) se faz pertinente para chamar atenção especial 

para a influência exercida pelo papel do planejamento estatal em definir e guiar os objetivos do 
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desenvolvimento econômico. É importante lembrar que o processo de alavancagem chinês 

coincidiu com a ascensão do fundamentalismo liberal no Sistema Internacional; esse paradigma 

se apoiava nos pressupostos de não-intervenção estatal, das privatizações e da 

desregulamentação dos mercados (PIRES, 2011, p.164). Destaca-se que esse contexto reduzia 

o policy space para implementação de políticas de desenvolvimento, sendo as atuações estatais 

restringidas por mecanismo legais internacionais como o Banco Mundial e o FMI 

(GALLAGHER, 2004).  

Nesse sentido, tanto as características da intervenção estatal chinesa de promoção à 

industrialização, quanto as características de formação do estado chinês (que estão relacionadas 

as capacidades que o governo tem de escolher e implementar decisões econômicas), se 

mostraram fundamentais para promoção da industrialização na China e para o sucesso do 

"modelo-chinês", apesar do contexto internacional adverso aos processos de intervenção estatal 

na economia. Essa experiência converge com o argumento central defendido por Kohli (2004) 

de que "diferentes padrões de autoridade estatal (como a política está organizada e como o 

poder é empregado) influenciam o contexto econômico e são decisivos na velocidade e nos 

modelos de industrialização dos países periféricos"; e de que a centralidade dessas 

características predomina em relação às variáveis que influenciam a performance do estado 

como ator econômico, como o contexto internacional (KOHLI, 2004, 1-9).  

É importante destacar que mesmo após quase 50 anos de reforma de mercado, 

burocratas, líderes locais e nacionais e as regulamentações governamentais ainda exercem 

enorme influência em todos os setores da economia chinesa. Os governantes chineses entendem 

que problemas econômicos podem minar sua autoridade política e que a legitimidade do Partido 

Comunista Chinês (PCC) depende diretamente da continuidade do crescimento econômico e 

do controle da crescente desigualdade social que ameaça a estabilidade. Deste modo, a 

economia tem um enorme significado político na China e os líderes nacionais da China exercem 

grande influência na trajetória econômica do país. (ZWEIG, 2011) 

A POLÍTICA DE INOVAÇÃO CHINESA 

Um aspecto fundamental do modelo chinês de desenvolvimento e explicativo de sua 

alavancagem e de seu sucesso é o sistema de inovação edificado no país nos anos recentes, que 

constitui um dos alicerces de sua estratégia de desenvolvimento, e possibilitou a emergência da 

China como potência em tecnologia e inovação. Nesse contexto, analisaremos mais a fundo o 

papel da Inovação no modelo de desenvolvimento chinês. 
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No início da reforma e da política de abertura de 1978, a China se encontrava numa 

condição significativamente atrasada em relação às economias avançadas. Desde então, o país 

vem reduzindo rapidamente essa distância e o sucesso da estratégia chinesa de catching-up pode 

ser expressa por diversos indicadores (FREITAS, 2011). De 2000 a 2018, os investimentos 

chineses em pesquisa e desenvolvimento (P&D) cresceram em média 16%4 por ano, tendo 

alcançado 4,3%5 do PIB em 2018, convergindo rapidamente para a média de 5.9% 6 dos países 

desenvolvidos (Média calculada considerando os dados dos Estados Unidos, França, Alemanha, 

Reino Unido, Japão e Coreia do Sul).  

Maria Cristina Penido Freitas (2011) constata que seguindo os passos de outros países 

do leste asiático no processo de catch up, a China avançou rapidamente na cadeia de valor e 

não é mais um país majoritariamente produtor e exportador de produtos industriais de baixa 

tecnologia e/ou qualidade. Na primeira década dos anos 2000, o país aumentou a sua 

participação no valor agregado mundial nos setores industriais de alta tecnologia, alcançando 

14% do total mundial em 2007, atrás apenas dos EUA. As exportações chinesas de alta 

tecnologia saltaram de 18,5% em 2000 para 31% das exportações industriais totais em 2009. 

Em relação a solicitação de patentes no exterior, o número de patentes obtidas junto ao 

escritório americano de patentes e marcas (USPTO) passou de 90, em 1999, para 2.657 em 

2010. Já no que diz respeito ao número de solicitações chinesas de patentes internacionais no 

âmbito do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) mais do que triplicou entre 2006 e 2010, 

colocando a China na 4ª posição do ranking (na frente de Coréia do Sul, França, Reino Unido 

e Holanda) atrás apenas da Alemanha, do Japão e dos Estados Unidos. Em 2008, a China se 

tornou o segundo maior produtor de conhecimento científico expresso em número de artigo 

publicados em revistas científicas, atrás apenas dos EUA (FREITAS, 2011). 

A autora (FREITAS, 2011) argumenta que a China já havia conquistado o 

reconhecimento internacional em várias tecnologias na primeira década do século XXI. A 

construção de supercomputadores é um dos exemplos. Em 2010, o país alcançou a primeira 

posição do ranking dos 500 computadores mais rápidos do mundo. A corrida tecnológica pelos 

 
4 OECD, "OECD Statistics: Gross Domestic Expenditure on R&D”, disponível em <https://stats.oecd.org/OECD>. 

Acesso em: 10 de jan. de 2022  
5 OECD, “OECD Statistics Gross Domestic Expenditure on R&D by Sector of Performance and Source of Funds,” 

disponível em: <https://stats.oecd.org/ >. Acesso em: 10 de jan. de 2022.  
6 OECD, “OECD Statistics Gross Domestic Expenditure on R&D by Sector of Performance and Source of 

Funds,” disponível em: <https://stats.oecd.org/ >. Acesso em: 10 de jan. de 2022.  
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supercomputadores ultrapassa a satisfação do orgulho nacional – a resolução de problemas em 

diversas áreas de interesse nacional (defesa, energia, agricultura, finanças, ciências) depende 

da velocidade de cálculos matemáticos e processamento de dados e informações. Além disso, 

os centros de pesquisa que hospedam essas máquinas se tornam polos de atração de talentos 

científicos. Progressos semelhantes foram alcançados na indústria aeroespacial. Com uma série 

de lançamentos bem-sucedidos de sua nave espacial entre 2003 e 2008 e com o início do seu 

programa de exploração mineral lunar, em 2007, a China se tornou o terceiro país a dominar a 

tecnologia espacial, ao lado dos EUA e da Rússia. No setor energético, o país é líder mundial 

na produção e na instalação de tecnologia de energia renovável; se destacando na fabricação de 

painéis solares de células fotovoltaicas; no desenvolvimento de usina a carvão de baixa emissão 

de CO2; geração de tecnologia nuclear através da produção de energia a partir de reator de sal 

fundido a base de tório (FREITAS, 2011). 

Freitas (2011) defende que o sucesso da convergência tecnológica chinesa frente aos 

países desenvolvidos é apoiado na visão estratégica de longo prazo do governo que, desde 1980, 

vem elaborando sucessivos planos de desenvolvimento científico e tecnológico. A prioridade 

dada à ciência e inovação é articulada com o restante da política industrial (formação de 

recursos humanos, estratégias setoriais, propriedade intelectual, uso seletivo do investimento 

estrangeiro). Para além da eficiente absorção de conhecimento estrangeiro, como citada 

anteriormente, a China investiu pesadamente em capital humano, promovendo todos os níveis 

educacionais do país; educação e treinamento no exterior; e a construção da infraestrutura 

necessária para a C&T.  

O progresso científico e tecnológico passou a ser entendido pelo governo como o 

principal meio de obter ganhos substanciais de produtividade e promover o desenvolvimento 

econômico e social de forma coordenada e sustentável. Tal visão está explicitada no Programa 

Nacional de Médio e Longo Prazo para o Desenvolvimento Ciência e Tecnologia (MLP), de 

2006, que tem como objetivo a transformação da China em uma economia orientada à inovação 

até 2020 - de modo a garantir a manutenção de elevadas taxas de crescimento e assegurar a 

coesão social interna. Os principais objetivos do MLP são: reduzir a dependência da China de 

tecnologia estrangeira para menos de 30%; ampliar o gasto doméstico bruto com P&D para 

2,5%; elevar a contribuição das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) a 60% 

do crescimento do PIB; posicionar a China entre os 5 primeiros países em número de patentes 

domésticas e em citação internacional de artigos científicos; e o aprimoramento das capacidades 

de empresas domésticas e o reforço da sua centralidade na estratégia de inovação chinesa. 
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Rodrigues e Libânio (2021, p.225-226) corroboram a perspectiva de Freitas (2011) e 

defendem que a adoção do MLP - quando o governo decidiu priorizar a inovação em detrimento 

do foco na absorção de conhecimento estrangeiro e transformou a estratégia de 

desenvolvimento antes guiada pelo investimento, em guiada pela inovação - marcou a guinada 

chinesa em direção à vanguarda em C,T&I; estimulando resultados impressionantes a partir do 

início da década de 2010.  

As evidências apontam que a China está realizando progressos significativos em direção 

às metas estabelecidas no plano. De acordo com o "The State of U.S. Science and Engineering 

2022"7, a China é o segundo país que mais investe em P&D no mundo, em termos de gastos em 

valor absoluto, tendo destinado $526 bilhões de dólares à área em 2019, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos, que investiram $656 bilhões. Numa perspectiva comparativa, os Estados 

Unidos são responsáveis por 27% dos gastos mundiais com P&D e a China por 22% - juntos os 

dois países concentram quase metade dos investimentos mundial na área. Outros países que 

também têm participação significativa nos investimentos mundiais da área são: Japão com 7%; 

Alemanha com 6%; e a Coria do Sul com 4%. Já a França, Índia e Reino Unido juntos são 

responsáveis por 2% a 3% dos gastos mundiais em P&D. Deste modo, se nos basearmos nos 

valores que os países investem em P&D como proporcionais às suas performances nessa área, 

um grupo de poucos países produz a maior parte das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

realizadas no mundo. É importante destacar que apesar da participação dos Estados Unidos nos 

gastos mundiais em P&D ainda ser superior à da China, sua participação cai de 37,1%, em 

2000, para 27,3%, em 2019; enquanto a participação da China cresceu de 4.5%, em 2000, para 

22% em 2019.8 As participações relativas da União Europeia e dos demais países do leste, sul 

e sudeste asiáticos também diminuíram nesse período. Além disso, a China é o país que mais 

contribui para o crescimento dos gastos em P&D em todo o mundo, sendo responsável por 35% 

desse crescimento.  

O país não só alcançou líderes globais em várias áreas, mas conseguiu ultrapassá-los 

em algumas, como telefonia celular, sistemas de telecomunicações, e automóveis. (LEE, 2019). 

Além disso, a China tem conquistado a liderança em setores emergentes de alta tecnologia, 

 
7 U.S and Global Research & Development, disponível em < https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-

global-research-and-development > Acesso em: 15 de jan. de 2022 

 
8 U.S and Global Research & Development, disponível em < https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-

global-research-and-development > Acesso em: 15 de jan. de 2022 
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como a inteligência artificial (IA) e “setores de computação em nuvem, serviços de digital 

banking, compras, fintechs, drones, e carros elétricos, incluindo empresas de economia 

compartilhada” (LEE, 2019, p. 157). Em uma década, a China subiu 23 posições no ranking da 

Global Innovation Index (GII), saltando da 37a posição, em 2009, para a 14a em 2019. Esse 

índice também mostra que a China assumiu a posição de liderança em diversas áreas: patentes 

por origem; designs industriais; marcas registradas por origem; exportações líquidas de alta 

tecnologia; e exportação de bens criativos (RODRIGUES; LIBANIO, 2021, p.224). 

Nesse contexto, o desempenho espetacular da China nos diversos indicadores de 

inovação contemplados nessa seção reflete diretamente o papel central conferido à inovação na 

estratégia de desenvolvimento chinesa no século XXI. Essa estratégia impactou diretamente o 

desempenho da economia chinesa e na forma como esta se insere no cenário mundial, 

possibilitando a afirmação da China como potência em tecnologia e inovação. Desta forma, o 

sucesso dos resultados expostos acima e o crescimento econômico consistente, a uma taxa 

média anual de quase 10% entre 1978 e 2018, consequências de reformas penetrantes, graduais 

e pragmáticas que produziram transformações econômicas e estruturais substanciais, 

permitindo o crescimento sustentado do país. O foco na industrialização foi uma escolha clara 

e constante do estado chinês desde o início do processo de reforma e da política de abertura e 

se refletiu nas diversas políticas industriais que foram formuladas e implementadas desde então: 

seja nas políticas focadas em expandir as exportações e atrair capital e tecnologia estrangeiros 

para o país - como a criação de zonas econômicas especiais; seja na decisão da transformação 

da China em uma economia orientada à inovação até 2020 - estratégia oficializada pela a adoção 

do Programa Nacional de Médio e Longo Prazos para o Desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia (2006-2020). A escolha, formulação e implementação dessas políticas pelo estado, 

em conjunto com fatores macroeconômicos-chave favoráveis e com a abundância de mão de 

obra qualificada e diversificada a baixo custo garantiram a rápida incorporação do país nas 

Cadeias Globais de Valor (RODRIGUES; LIBANIO, 2021, p.224-225). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apoiada numa performance econômica extraordinária, a China vem expandindo a sua 

importância e sua influência do país no cenário global. Em 1978, o país se encontrava numa 

condição de significativo atraso (pelos mais diversos indicadores) em relação às nações 

desenvolvidas; com o início da reforma e da política de abertura o país cresceu de forma 
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sustentada numa taxa média anual de 10% até 2008. Nesses 30 anos, o país alcançou a posição 

de segunda maior economia mundial e melhorou diversos indicadores: o PIB cresceu mais de 

12 vezes; sua participação no comércio internacional de quase inexistente (1%) para 10%; 

ampliou sua renda em mais de 10 vezes; e saltou de um nível de 20% de urbanização para quase 

50%. Nessa época, o país crescia a uma taxa média de 10% ao ano. Apesar da crise de 2008 ter 

contribuído para a desaceleração do ritmo de crescimento econômico do país, a última década 

foi marcada pela subida do país no patamar de desenvolvimento. Além de crescido em média 

7,4% ao ano, dobrado sua renda per capita; se consolidado como o maior exportador mundial e 

alcançado um nível de urbanização de 61,4% - o país avançou rapidamente na cadeia de valor, 

elevando sua participação nos setores industriais de alta tecnologia e não só alcançou líderes 

globais em várias áreas, como conseguiu ultrapassá-los em algumas delas. Ao se examinar os 

mais diversos indicadores de progresso em Ciência e Tecnologia (C&T) no século XXI, 

contata-se os incríveis avanços empreendidos pela China, que diminui cada vez mais seu gap 

de inovação com os países desenvolvidos. Esse expressivo desempenho econômico nas últimas 

décadas foi acompanhado por mudanças na sua forma de inserção no Sistema Internacional, 

colocando o país numa posição de protagonismo.  

Quando se analisa esse processo, fica claro a relevância da estratégia de 

desenvolvimento da China para sua ascensão e sua projeção de poder. Baseado nas experiências 

bem-sucedidas do “modelo-asiático”, a estratégia de desenvolvimento chinesa, empreendida a 

partir do final da década 1970, se baseou papel protagonista estado como formulador e condutor 

do dos rumos da economia; na estrutura de concentração do capital; no perfil do mercado de 

trabalho no período de alavancagem; na orientação da economia para o mercado externo e na 

absorção e desenvolvimento de novas tecnologias. Um aspecto fundamental do modelo chinês 

de desenvolvimento e explicativo de sua alavancagem e de seu sucesso é o sistema de inovação 

edificado no país nos anos recentes, que constitui um dos alicerces de sua estratégia de 

desenvolvimento, e possibilitou a emergência da China como potência em tecnologia e 

inovação. Como defendido por Freitas (2011), o sucesso da convergência tecnológica chinesa 

frente aos países desenvolvidos é apoiado na visão estratégica de longo prazo do governo que, 

desde 1980, vem elaborando sucessivos planos de desenvolvimento científico e tecnológico. A 

prioridade dada à ciência e inovação é articulada com o restante da política industrial (formação 

de recursos humanos, estratégias setoriais, propriedade intelectual, uso seletivo do investimento 

estrangeiro) e com investimento pesado em capital humano, promovendo todos os níveis 
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educacionais do país; educação e treinamento no exterior; e a construção da infraestrutura 

necessária para a C&T.  

Apesar do foco na industrialização ter sido uma escolha clara e constante do estado 

chinês desde o início do processo de reforma e da política de abertura, foi em 2006, que o 

governo decidiu priorizar a inovação em detrimento do foco na absorção de conhecimento 

estrangeiro e transformou a estratégia de desenvolvimento antes guiada pelo investimento, em 

orientada à inovação - de modo a garantir a manutenção de elevadas taxas de crescimento e 

assegurar a coesão social interna. Essa estratégia vem estimulando resultados impressionantes 

desde o início da década de 2010. Atualmente, a China é o segundo país que mais investe em 

P&D no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e é sozinha responsável por 22% do 

esforço mundial em P&D. É importante destacar que apesar da participação dos Estados Unidos 

nos gastos mundiais em P&D ainda ser superior à da China, sua participação cai de 37,1%, em 

2000, para 27,3%, em 2019; enquanto a participação da China cresceu de 4.5%, em 2000, para 

22% em 2019.9 Esses esforços possibilitaram que o  país subisse 23 posições no ranking da 

Global Innovation Index (GII), alcançando a 14ª posição em 2019 e assumisse a liderança em 

diversas áreas como patentes por origem; designs industriais; marcas registradas por origem; 

exportações líquidas de alta tecnologia; e exportação de bens criativos (RODRIGUES; 

LIBANIO, 2021, p.224). 

Nesse contexto, é possível concluir que o desempenho espetacular da China nas últimas 

décadas e o papel fundamental que o país ocupa hoje no cenário internacional foram construídos 

através de reformas penetrantes, graduais e pragmáticas que produziram transformações 

econômicas e estruturais substanciais no contexto de uma estratégia de desenvolvimento 

formulada, implementada e coordenada pelo estado; e que um aspecto fundamental do modelo 

chinês de desenvolvimento e explicativo de sua alavancagem e sucesso é o sistema de inovação 

edificado no país nos anos recentes. 
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