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Resumo
O objetivo deste artigo é realizar uma análise de aspectos relevantes à consolidação do
Sistema Nacional de Inovação (SNI) brasileiro comparativamente aos demais países do
BRICS, que possuem características territoriais, econômicas e demográficas similares ao
Brasil, composto ainda por Rússia, Índia, China e África do Sul. Para isso, tenta-se
articular as diversas teorias existentes sobre a visão de capacidades de forma a superar
lacunas na sua aplicação em contextos mais abrangentes. Busca-se levantar possibilidades
e entraves ao aproveitamento de seu potencial em alcançar novos patamares de
desenvolvimento a partir da capacidade de inovação desses países e de suas empresas.
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1. Apresentação: Situando o Debate sobre Inovação
É possível estruturar o debate sobre inovação e sua lógica em países considerados
emergentes a partir do desenvolvimento de um novo corpo teórico sobre a firma –
abordagens chamadas genericamente, por Langlois e Foss (1999), de “visão de
capacidades” (“the capabilities view”). Essas teorias são responsáveis pela emergência da
noção de que o desempenho das organizações depende de formas particulares de
conhecimento, individual e coletivo, que influenciam sua capacidade de mobilizar
recursos, estruturar e realizar suas funções e as atividades geradoras de resultados
relacionadas (CORIAT; WEINSTEIN, 2002).
A análise da natureza das organizações, de suas competências, de seus padrões de
aprendizado e de seu enraizamento em quadros institucionais nacionais e setoriais é,
possivelmente, uma das áreas da pesquisa mais atuais da economia, com importantes
ramificações em múltiplos domínios de investigação, incluindo as relações entre inovação
tecnológica e organizacional, as fronteiras verticais e horizontais da firma e o papel das
instituições (CORIAT; DOSI, 2009). Embora inicialmente desenvolvida para apreciações
no nível das firmas, a visão de capacidades também tem sido aplicada em análises mais
abrangentes, envolvendo setores industriais, regiões e países (ROMIJN; ALBALADEJO,
2002). De acordo com Coriat e Dosi (2009), a conjectura geral sobre a natureza da
organização empresarial, suas capacidades e competências e sua orientação estratégica são
cruciais, não só para o desempenho individual das organizações, mas também para a
competitividade e o crescimento de nações e regiões amplas.
Essas teorias ganham espaço diante da crescente complexidade do ambiente corporativo
mundial, no qual as atividades de inovação revelam-se, cada vez mais, fundamentais para o
desenvolvimento social e econômico (TIGRE, 1998, 2006; TIDD; BESSANT; PAVITT,
2008; LOPES; BARBOSA, 2010). Os processos inovativos são considerados meios
capazes de gerar incrementos na riqueza das nações e na qualidade de vida das populações,
uma vez que influenciam no melhor aproveitamento de fatores escassos, levando a ganhos
incrementais de produtividade. Nesse contexto, novos conhecimentos acabam por se tornar
fatores fundamentais à produção e à produtividade (DE NEGRI; SALERNO, 2005).
No âmbito das nações, a capacidade de geração, aplicação e difusão de novos
conhecimentos está intimamente relacionada à noção de Sistemas Nacionais de Inovação
(SNIs). Um SNI envolve tanto a articulação entre os subsistemas industrial, de ciência e
tecnologia (C&T) e de educação e treinamento, como também a moldura legal e política, o
subsistema financeiro e os padrões de investimento de um país, e as demais esferas
relacionadas à suas circunstâncias nacionais e internacionais– onde os conhecimentos são
de fato gerados, usados e difundidos (FREEMAN, 1987; LUNDVALL, 1992).
Os anos recentes lançaram foco sobre o desempenho de um conjunto de países com
características territoriais, econômicas e demográficas similares, que compartilham de
níveis de crescimento significativos, com potencial de colocá-los em um patamar próximo
ao daquele de países desenvolvidos. Brasil, Rússia, Índia, China e África no Sul (ou
BRICS) passaram a conquistar o interesse de investidores em busca de oportunidades
relacionadas à suas estruturas produtivas e perspectivas futuras de seus mercados
consumidores. Além de compartilharem oportunidades de desenvolvimento, os BRICS
também enfrentam desafios similares, que demonstram, dentre outros aspectos, a
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necessidade de se desenvolver condições estruturais e institucionais, além de outros
mecanismos de incentivo no que tange seus Sistemas Nacionais de Inovação (SNIs), com
vistas à promoção da inovação de maneira sistêmica e eficaz.
Este artigo apresenta inicialmente uma discussão sobre as diferentes teorias baseadas na
visão das capacidades da firma e sua aplicabilidade sobre o fenômeno da inovação das
nações. Em seguida, são feitas considerações sobre os aspectos metodológicos aplicados à
pesquisa, para então proceder-se com a apresentação e análise dos indicadores com
impacto no SNI dos BRICS. Finalmente, apresentam-se considerações dos autores sobre o
cenário traçado.
2. Recursos, capacidades, inovação e desenvolvimento econômico
As teorias sobre capacidades têm, como ponto inicial, as ideias de Penrose (2006), que
parte da compreensão da firma enquanto um conjunto de recursos produtivos, cujos
serviços prestados – responsáveis pela criação das oportunidades produtivas de uma
determinada organização – dependem das capacidades das pessoas em utilizá-los. O
desenvolvimento de tais capacidades é, entretanto, parcialmente moldado pelos recursos
com os quais elas lidam no domínio da organização (PENROSE, 2006). Sob essa
perspectiva, as empresas diferem-se quanto aos recursos que acumulam ao longo de sua
trajetória, mas também quanto às competências que possuem para empregar esses recursos
em favor de sua capacidade competitiva, uma vez que um mesmo recurso pode prover
diferentes resultados, dependendo da forma em que é utilizado ou combinado com outros
recursos (PRAHALAD; HAMEL, 1990; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; PENROSE,
2006).
Tais teorias têm implicações distintas para a organização econômica, as quais, quase
sempre, não são facilmente alcançadas dentro dos limites da literatura econômica
dominante (LANGLOIS; FOSS, 1999). É possível perceber, com a ascensão desse campo
teórico, uma passagem de uma visão baseada no equilíbrio estático do mercado, defendida,
sobretudo, pelos teóricos neoclássicos, para uma noção que incorpora questões
relacionadas à incerteza e à disponibilidade de informação, e que reconhece o papel
fundamental exercido pelo progresso do conhecimento na mudança das variáveis
econômicas tradicionais. Descarta-se a ideia de racionalidade invariante dos agentes
econômicos, que predefine o comportamento segundo os preceitos da maximização,
assumindo a diversidade das possibilidades de ação (TIGRE, 2006). O sucesso de uma
organização no ambiente competitivo não dependerá exclusivamente dos fatores externos,
uma vez que a forma como cada uma delas incorpora e utiliza os conhecimentos
disponíveis depende da capacitação individual e coletiva dos recursos humanos internos à
empresa (PENROSE, 2006).
Uma análise minuciosa da literatura permite perceber que os esforços no sentido de
elaborar um corpo teórico baseado na visão de capacidades não resultaram, como apontado
por Tigre (1998), em um quadro analítico convergente, uma vez que importantes
controvérsias acerca do papel das distintas forças que influenciam o crescimento e os
objetivos das firmas, das indústrias e das nações ainda persistem, o que resulta em
diferenças temáticas, conceituais e metodológicas significativas entre as correntes teóricas
que têm essa abordagem como ferramenta analítica. Esses desencontros são oriundos,
especialmente, das dificuldades históricas em captar, com as limitações teóricas e factuais
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disponíveis, a complexidade e diversidade da realidade vivida pelas empresas, setores, ou,
de forma mais ampla, países e regiões (TIGRE, 1998).
A heterogeneidade teórica apontada se reflete em uma variedade de correntes de
pensamento cujas raízes rementem a problemas também diversos. Esse fato é confirmado
pela emergência de diferentes estudos que adotam tal abordagem como pano de fundo.
Tais estudos tratam de amplo leque de temas, como: gestão estratégica de negócios,
estudos evolutivos, desenvolvimento econômico e desenvolvimento tecnológico
(LANGLOIS; FOSS, 1999).
Fagerberg e Srholec (2008) observam que as primeiras tentativas sistemáticas para estudar
as relações entre tecnologia, capacidades e desenvolvimento econômico foram feitas por
pesquisadores que buscavam entender as diferenças entre os países economicamente
atrasados que conseguiram se aproximar ou se igualar às nações mais ricas e aqueles que
se mantiveram em condições de pobreza. Reconhece-se a inovação tecnológica – definida
por Schumpeter (1982, pg. 52) como uma “nova combinação dos meios de produção” –
como fator de vital importância para compreensão do processo de desenvolvimento
econômico, além de posicionar-se como elemento fundamental da dinâmica do capitalismo
contemporâneo. A incorporação de novas tecnologias não se dá, entretanto, de forma
homogênea em todas as regiões, como observado por Kim e Nelson (2005).
Nesse contexto, Gerschenkron (1962) observa que esforços no sentido de reduzir a
distância com relação à fronteira tecnológica, em um processo de catch-up, é um
empreendimento extremamente desafiador para os países atrasados. O autor, baseado em
um estudo do desempenho de diversos países europeus em relação à Grã-Bretanha,
considerada, então, região mais avançada, concluiu que, para ter sucesso no processo de
catch-up tecnológico, os países mais atrasados devem desenvolver “novos instrumentos
institucionais”, como por exemplo, organizações capazes de identificar as oportunidades
promissoras e reunir os recursos necessários para explorá-las.
O trabalho de Gerschenkron é, muitas vezes, reconhecido apenas pelo foco nos bancos de
investimento, instituições as quais considerava fundamentais na mobilização de recursos
para o desenvolvimento. No entanto, como Fagerberg e Srholec (2008) observam, é
possível entender os estudos de Gerschenkron como uma tentativa de compreender, de
maneira mais geral, as condições necessárias ao catch-up, com enfoque nos instrumentos –
ou capacidades – necessários ao sucesso do processo. Os autores também enfatizam a
dependência histórica e contingente das capacidades necessárias ao catch-up. Isso significa
que a natureza específica das capacidades essenciais ao processo mostra-se variada em
diferentes períodos históricos.
Abramovitz (1986), por sua vez, introduz a ideia de “capacidade social” (social capability,
em inglês), capaz de explicar, segundo ele, as diferenças na competência dos países em
explorar seu potencial de catch-up – teoria que se aproxima daquela defendida por
Gerschenkron. Segundo o autor, o atraso tecnológico não é fruto de um mero acaso. As
características sociais de um país são, normalmente, responsáveis por uma parte
substancial de seu fracasso em atingir níveis de produtividade comparáveis aos de países
economicamente mais avançados. Essas mesmas deficiências, se permanecerem, impedem
que o país atrasado consiga dar um salto tecnológico. Entre as capacidades sociais de um
país, Abramovitz (1986) destaca: (i) as competências gerenciais e técnicas, (ii) um governo
estável e eficaz, capaz de suportar o crescimento econômico, (iii) as instituições financeiras
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e mercados, capazes de mobilizar o capital em larga escala e (iv) um clima de honestidade
e confiança predominantes.
Segundo Abramovitz (1986), o problema de introduzir o conceito de capacidade social na
formulação de hipóteses sobre catch-up está na dificuldade em definir seu significado
exato e, consequentemente, em mensurá-la. Fagerberg e Srholec (2008) reconhecem que o
conceito acabou se tornando muito popular em trabalhos aplicados. Entretanto, poucos
esforços foram realizados na tentativa de desenvolver medidas empíricas que refletissem
bem os fatores que Abramovitz considerava importantes. O autor, em trabalho posterior,
expressou pessimismo em relação às possibilidades de mensuração do conceito de forma
adequada (ver ABRAMOVITZ, 1994). Na prática, muitos autores acabaram por utilizar a
ideia de capacidade social como um sinônimo do nível educacional do país. Embora tal
elemento se mostre importante, é ainda, segundo Fagerberg e Srholec (2008), uma
perspectiva muito limitada sobre o trabalho de Abramovitz.
Os trabalhos de Gerschenkron e Abramovitz focam, principalmente, nos países europeus e
nos Estados Unidos. Entretanto, a partir da década de 1970 vários estudos sobre o processo
em outras partes do mundo foram desenvolvidos (FAGERBERG; SRHOLEC, 2008).
Estudos sobre o a industrialização no Japão e em outros os países asiáticos, mais
recentemente industrializados, foram associados a uma construção consciente de
capacidades, tal como abordado anteriormente pelos dois autores (AMSDEN, 1989;
JOHNSON, 1982; KIM, 1997; WADE, 1990).
O argumento de que a capacidade de construção de capacidades é uma condição prévia
para o sucesso do processo de catch-up acabou recebendo apoio de uma série de estudos
empíricos sobre os processos de industrialização de países da Ásia da América Latina,
realizados durante os anos 1970 e 1980 (DAHLMAN; ROSS-LARSON; WESTPHAL,
1987; FRANSMAN, 1982; FRANSMAN; KING, 1984; KIM; NELSON, 2005; LALL
1987). O sucesso do processo de catch-up tecnológico de países “recém-industrializados”
nos anos 1970 e 1980 inspirou o desenvolvimento de novas perspectivas sobre a dinâmica
da economia mundial, que colocaram em evidência, como núcleo de análise, a necessidade
de desenvolvimento de capacidades tecnológicas apropriadas (DOSI, 2006;
FAGERBERG; GODINHO, 2006).
O conceito de “capacidade tecnológica” tem sido utilizado em um grande número de
estudos. Embora inicialmente desenvolvido para análises de empresas, também tem sido
aplicado como dispositivo analítico para indústrias e países (ROMIJN; ALBALADEJO,
2002). A ideia de capacidade tecnológica se baseia na habilidade de fazer uso efetivo do
conhecimento tecnológico, a partir de esforços para assimilar, usar, adaptar e mudar as
tecnologias existentes (KIM, 2005). O conceito inclui não só atividades organizadas de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizadas no país, mas também outros recursos
necessários para que a nação consiga explorar comercialmente uma determinada
tecnologia.
Kim (2005) ressalta três fatores distintos sobre os quais o conceito de capacidade
tecnológica se fundamenta: (i) a capacidade de produção, (ii) a capacidade de investimento
e (iii) a capacidade de inovação. Na avaliação do autor, espera-se que esses requisitos se
tornem mais rigorosos, sobretudo no que diz respeito à capacidade de inovação, à medida
que os países vão se aproximando da fronteira tecnológica. Assim, para uma empresa ou
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país no processo de catch-up, o nível adequado de “capacidade tecnológica” estaria em
constante necessidade de melhoria (FAGERBERG; SRHOLEC, 2008).
Lall (1992), por outro lado, destacou três aspectos relativos à “capacidade tecnológica
nacional”, que seriam necessários ao desenvolvimento das nações: (i) habilidade de reunir
os recursos (financeiros) e usá-los de forma eficiente, (ii) aptidões, que incluem, além do
nível educacional geral, a competência gerencial e técnica especializada presente, e, por
fim, (iii) o que chamou de “esforço tecnológico nacional”, que se relaciona a medidas de
gastos com P&D, número de patentes e corpo técnico disponível.
O autor também observou que a capacidade tecnológica nacional não depende apenas de
esforços tecnológicos domésticos, mas também empenho na aquisição de tecnologia
estrangeira através de importações de máquinas e equipamentos ou investimentos
estrangeiros diretos (LALL, 1992). Tal argumento também é defendido por autores da
chamada “nova teoria do crescimento”, segundo a qual países pequenos estão em
desvantagem em termos de inovação e dependem do livre comércio e de uma postura
liberal diante dos fluxos de capitais internacionais, a fim de superar esse problema
(GROSSMAN; HELPMAN, 1993). Dias, Pereira e Britto (2012) observam, por exemplo,
que, da perspectiva dos países em desenvolvimento, a internacionalização de atividades de
inovação pode ser vista como uma forma de acelerar a construção de capacidades
tecnológicas locais, uma vez que abre espaço para a integração de empresas nacionais nas
redes globais de inovação.
Lall (1992) faz uma distinção entre as capacidades tecnológicas e seus efeitos econômicos.
Esses efeitos, segundo suas observações, dependem não só da adequação das capacidades
tecnológicas, mas também dos incentivos enfrentados pelos agentes econômicos
decorrentes de decisões políticas ou incorporados no quadro institucional do país. Essa
discussão se aproxima das ideias defendidas por Abramovitz sobre o conceito de
capacidades sociais (FAGERBERG; SRHOLEC, 2008). Assim, as capacidades
tecnológicas e sociais acabariam por interagir ao longo do processo de desenvolvimento.
Um exame mais detalhado evidencia que, na literatura, há uma considerável sobreposição
entre esses dois conceitos. Ambos incluem aspectos relacionados, por exemplo, à formação
de competências e finanças (FAGERBERG; SRHOLEC, 2008). Tal fato acaba por
dificultar análises teóricas e empíricas, o que leva ao argumento sobre a necessidade de se
definir de maneira mais precisa e estreita, ambos os conceitos1.
A observação de que fatores tecnológicos e sociais interagem no processo de
desenvolvimento econômico também pode ser vista como um apoio a uma abordagem
sistêmica e abrangente, que considera que tais interações são necessárias. Essa percepção
levou ao desenvolvimento de uma nova abordagem para o estudo da capacidade dos países
em desenvolver e tirar proveito econômico de novas tecnologias. Tal abordagem ficou
conhecida como “sistema nacional de inovação”. O conceito, usado pela primeira vez por
Christopher Freeman, em uma análise do processo de desenvolvimento do Japão
(FREEMAN, 1987), tornou-se uma ferramenta teórica popular em pesquisas que buscavam
analisar, de maneira mais robusta, os processos de interação subjacentes ao
desenvolvimento tecnológico e econômico de um país (EDQUIST, 1997; LUNDVALL,
1992; NELSON, 1993).
1

Ver FAGERBERG; SRHOLEC (2008) para maiores esclarecimentos sobre uma metodologia que permita
explorar os dois conceitos.
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Como observado por Viotti (2002), a percepção de que a mudança técnica é um fator
crucial para o crescimento e desenvolvimento econômico, acaba por gerar a necessidade
por um quadro analítico capaz de perceber a mudança técnica no nível das economias
nacionais. A abordagem baseada no conceito de SNI teve um forte apelo para aqueles
interessados em compreender as conexões entre mudança técnica, o crescimento e
desenvolvimento das economias tardiamente industrializadas. Há, segundo Viotti (2002),
pelo menos, três razões principais para a ascensão de tal abordagem: (i) a mudança técnica
é o cerne da análise nos sistemas nacionais de inovação, (ii) a abordagem busca explicar as
razões para as diferenças duradouras entre os desempenhos das economias nacionais, além
de (iii) levar em consideração, de maneira sistemática, instituições e aspectos históricos
particulares da nação. Nenhum outro quadro analítico, de acordo com o autor, apresenta
estas características gerais, que são promissoras na compreensão do processo de
desenvolvimento econômico (VIOTTI, 2002).
Para Fagerberg e Srholec (2008), a adoção da abordagem de sistemas de inovação para
países em desenvolvimento, mesmo que promissora, ainda é um fenômeno relativamente
recente e, possivelmente, não está totalmente amadurecida. Isso se reflete no fato de,
atualmente, não haver consenso na literatura sobre a forma como os sistemas de inovação
devem ser definidos e estudados empiricamente considerando tal contexto.
3. Desenho Metodológico do Estudo
A pesquisa empírica apresentada neste artigo foi baseada na análise de dados secundários
sobre indicadores relacionados à inovação e ligados aos SNIs dos BRICS. Foram
consultadas, dentre outras, as bases de dados da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OECD), World Development Indicators, organizado pelo
Banco Mundial (World Bank) e da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD, na singla em inglês). Dados do Brasil foram obtidos a partir
de tabulações disponibilizadas pela Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
Optou-se por uma análise longitudinal dos dados, englobando uma década até a data mais
recente disponível, de 2001 a 2011, de forma a permitir levantar hipóteses quanto a
tendências observadas no desempenho recente de cada um dos países. A pesquisa teve
caráter exploratório e descritivo e objetivou contextualizar, de forma comparativa, os
integrantes dos BRICS em um número de indicadores referenciais. Esse tipo de análise
permite a replicação dos resultados entre subconjuntos da amostra, de forma que se possa
reafirmá-los como fenômenos gerais da sociedade (BABBIE, 1999, p. 84).
A seleção e a análise dos dados foram embasadas por um levantamento bibliográfico
focado na visão de capacidades, de forma a sustentar as conclusões a respeito das
perspectivas de consolidação dos SNIs dos países integrantes dos BRICS e levantamento
do espaço de possibilidades para o desenvolvimento da inovação nas firmas brasileiras.
Em paralelo à etapa quantitativa, uma análise qualitativa foi desenvolvida, objetivando
identificar, em estudos conjunturais disponíveis na literatura, indicativos macroeconômicos
que possibilitariam explicar a heterogeneidade do histórico de desenvolvimento desses
países e auxiliar na elaboração de pressupostos quanto aos obstáculos e às perspectivas
futuras para cada um.
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4. Principais Indicativos dos Diferentes Sistemas Nacionais de Inovação
Os BRICS representam mais de 43% da população mundial e 30% de sua área territorial,
mas apenas 10% do PIB global. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
historicamente, não fazem parte dos países pioneiros no processo de industrialização, que
tem, na inovação, fator fundamental para a busca por novos patamares de desenvolvimento
(DAHLMAN, 2010; VIOTTI, 2002). Apesar de compartilharem de características comuns,
esses países diferem-se no que diz respeito principalmente a seus governos e aos graus de
abertura econômica (BRITTO, 2009; MAY, 2008).
A consolidação de um SNI é embasada nas capacidades sociais e tecnológicas de um país,
conforme apontado por Abramovitz (1986) e Lall (1992). A estratégia de inovação para
países em desenvolvimento deve incluir, de acordo com Dahlman (2010), além de
incentivos ao desenvolvimento do P&D local, políticas e mecanismos voltados para a
habilidade de absorção de conhecimento global. De acordo com o autor, tais políticas
devem incluir principalmente fatores de (i) fomento às atividades de P&D, (ii) captação de
investimento estrangeiro e (iii) desenvolvimento de capital humano.
Assim, uma caracterização breve do SNI de cada um dos integrantes do BRICS é
apresentada de forma comparada a seguir, com base na análise de indicadores que servem
de proxy à mensuração das capacidades das nações em construir espaços propícios para o
desenvolvimento de cada um desses aspectos. Vale ressaltar que os padrões relatados
exigem a construção de uma perspectiva multidimensional para sua devida compreensão –
o que ultrapassa as fronteiras deste artigo.
4.1 Fomento às atividades de P&D
No que tange a proporção do PIB destinada a atividades de P&D, no período analisado, é
possível verificar progressões longitudinais distintas para cada um dos países do BRICS,
(Figura 1). Destaca-se o incremento constante no dispêndio em P&D na China: entre 2001
a 2011, a variação foi de aproximadamente 94%, a maior observada dentre os integrantes
do BRICS. Considerando que o país teve, nessa década, o maior crescimento percentual do
PIB entre os países analisados, tem-se um crescimento proporcional ainda mais
vertiginoso. A Rússia, por sua vez, observou um decréscimo de 8%, após ter alcançado seu
pico em 2003. O Brasil, apesar de ter enfrentado uma queda de 2001 a 2004, obteve um
aumento de 16% ao final do período considerado.
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Figura 1: Dispêndios nacionais em P&D em relação ao PIB (em %)

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de BRASIL (2013) e OECD (2013).
O padrão da distribuição dos investimentos em P&D se diferencia principalmente na China
e Rússia, conforme é possível visualizar na Figura 2. Enquanto que, no Brasil e África do
Sul, a proporção entre gastos de empresas e governos é similar (não há dados para Índia),
observam-se comportamentos opostos naqueles dois países. Na China, cerca de 75% dos
investimentos nessa área advém de dispêndios empresariais. Na Rússia, por outro lado,
essa proporção é de aproximadamente 30%, tendo o governo um papel bem mais
expressivo no financiamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento no país.
Figura 2: Distribuição percentual dos dispêndios nacionais em P&D, segundo setor de
financiamento (2011)

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de BRASIL (2013) e OECD (2013), * dados de
2009.
Uma possível explicação para esses padrões reside no fato de que, conforme apontado por
Balyaev et al. (2007), na Rússia, grande parte dos centros de C&T pertencem ao governo.
Tais instituições, que não possuem vínculos com empresas e universidades, permanecem
como herança da forma de organização das atividades de P&D da época da União
Soviética e representam um dos principais obstáculos tecnológicos enfrentados pelo país,
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mesmo tendo destaque em aspectos relacionados ao nível educacional da população
(CASSIOLATO, 2007).
O setor privado na China vem aumentando de forma consistente a fatia de investimentos
em P&D nos últimos anos. Isso se deve principalmente às políticas governamentais de
incentivo e suporte ao investimento de empresas em P&D, em voga a partir da década de
1990, que preveem, dentre outros, subsídios e isenções fiscais para empresas conduzindo
atividades de pesquisa (HU et al., 2011).
4.2.Captação de investimento estrangeiro
Os BRICS recebem, juntos, 22% dos investimentos diretos mundiais. Na Figura 3, é
possível observar o fluxo de entrada de investimento direto estrangeiro (IDE).
Investimentos estrangeiros contribuem para a criação de capacidades locais, ao possibilitar
a integração de atores locais nas redes globais de inovação (DIAS; PEREIRA; BRITTO,
2012). Os níveis de IDE, portanto, exercem papel importante na consolidação de SNIs, em
especial em países de industrialização tardia, como no caso dos BRICS.
Figura 3: Entrada de investimento direto estrangeiro (em milhões de US$)

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de UNCTAD (2013).
Apesar de inconstante, a entrada de IDE no Brasil garantiu a vice colocação do país dentre
os BRICS nesse quesito. Proporcionalmente, contudo, o maior crescimento no período foi
na Rússia, que recebeu, em 2011, um valor 20 vezes maior que em 2001. Brasil e China
receberam, juntos, 66% do total de IDE em 2011, uma queda de 21% com relação ao
primeiro ano do período.
A atratividade da China para investidores estrangeiros pode ser atribuída a fatores como
reduzidos custos de mão de obra, infraestrutura adequada e burocracia menos onerosa
(DAHLMAN, 2010). A África do Sul foi a única que não observou crescimento no volume
de IDE durante a década analisada, o que pode ser atribuído às altas barreiras de entrada e
poucas oportunidades de novos investimentos no país decorrentes de inadequações de sua
política industrial nos anos pós-apartheid (BRITTO, 2009).
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4.3. Desenvolvimento de capital humano
Estoques mais elevados de capital humano estão intimamente relacionados ao
desenvolvimento e difusão de novas tecnologias e a maiores níveis de produtividade
(OCDE, 2013). Benhabib e Spiegel (1994), por exemplo, assumem que maiores níveis de
capacitação do capital humano, medidos pelo nível educacional da força de trabalho, estão
relacionados a maiores capacidades de um país em criar, implantar e adotar novas
tecnologias.
Quando se analisam os números de matrículas em ensino superior dos integrantes dos
BRICS, o quadro mostra-se bem diferente dos demais indicadores analisados, como
detalhado na Figura 4.
Figura 4: Matrículas em ensino superior (por 100 mil habitantes)

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de WORLD BANK (2013).
A Rússia tem uma clara vantagem com relação aos outros países, tendo atingindo 6,5 mil
matrículas para cada 100 mil habitantes, em 2009 (dado mais recente). Contudo, como
observa Britto (2009), o sucesso alcançado na área da educação não se reflete na taxa de
inovações do país, principalmente devido à fraca interação entre as esferas científica e de
produção, graças à estrutura institucional de C&T, conforme mencionado anteriormente.
Brasil permanece atrás, com 3,5 mil matrículas por 100 mil habitantes, o que representa
um crescimento de quase 100% no período entre 2001 e 2011.
A China, apesar de não se destacar nesse quesito, apresentou a taxa de crescimento mais
significativa, de 215%. Britto (2009) chama atenção para a situação fiscal do governo
chinês, que graças ao baixo déficit orçamentário permite a elevação do gasto público,
incluindo investimentos em educação. Um crescimento expressivo no número de
matrículas na Índia a partir da segunda metade da década de 2000 aproximou seus
resultados aos da China, que havia lhe ultrapassado em 2003.
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4.4.Resultados da inovação
No que tange os resultados do processo de inovação, medido aqui pelo número de patentes
concedidas pelo Escritório Americano de Marcas e Patentes, nota-se uma clara vantagem
da China nos anos recentes (Figura 5).
Figura 5: Concessões de patentes de invenções junto ao Escritório Americano de
Marcas e Patentes

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de USPTO (2013).
Percebe-se um desempenho similar dos BRICS no início do período de análise, em 2001.
Desse ano até 2011, o número de concessões para a China cresceu 25 vezes, alcançando
70% a mais do que a soma do total de patentes concedidas para os demais países
investigados. Vale destacar também o desempenho da Índia com o segundo maior número
de concessões em 2011, mesmo recebendo as últimas posições nos demais indicadores
analisados, com um crescimento de quase 600%. O número de patentes concedidas a
brasileiros, sul-africanos e russos teve um crescimento bem menos acentuado no período.
Para o Brasil, houve um aumento de 95%.
Importante ressaltar o papel das políticas governamentais de incentivo e regulação das
atividades de C&T na China, responsáveis em grande parte pelos resultados observados
nos indicadores listados. As taxas expressivas de crescimento nos indicadores investigados
no caso da China reflete o sucesso das políticas industriais voltadas para setores
estratégicos e a consolidação de um ambiente favorável aos negócios, com baixo custo de
mão de obra, câmbio competitivo e inexistência de um regime efetivo de proteção da
propriedade intelectual, que permite a incorporação de novas tecnologias através de cópia,
entre outros (BRITTO, 2009). A China consolida-se em um ritmo elevado como um dos
principais players no cenário da inovação mundial.
A adoção do “Plano Estratégico de Médio e Longo Prazo para o Desenvolvimento” em
2006 representou um marco na consolidação do SNI chinês (BRITTO, 2009). O programa
objetivou estabelecer uma economia estruturada sobre a inovação, por meio do
desenvolvimento de capacidades relativas à inovação das firmas chinesas, do estímulo ao
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empreendedorismo e investimentos em áreas estratégicas de desenvolvimento tecnológico
e pesquisa básica (OCDE, 2011).
Contudo, um dos principais desafios colocados para o país consiste na manutenção das
altas taxas de crescimento de forma sustentável. A demanda ‘voraz’ por matérias-primas e
recursos naturais resultou em um aumento sem precedentes nos índices de emissões de
poluentes, falhas na rede de fornecimento de água e crescimento urbano desordenado
(MAY, 2008). É necessário investir também em inovações voltadas para a busca de
soluções para as questões sociais e ambientais, com vistas a um desenvolvimento mais
equânime e sustentável.
A África do Sul passou por intensas mudanças desde o fim do regime de apartheid em
meados da década de 1990, que incluíram maior democratização, fim do isolacionismo e
implementação de políticas econômicas de caráter liberalizante. O país apresenta níveis
médios de renda, exercendo liderança no continente africano e gozando de posição
estratégica na geopolítica mundial (BRITTO, 2009). Resta superar gargalos, em especial
aqueles relacionados à capacidade do país em gerar empregos de qualidade para absorver o
expressivo contingente de desempregados e subempregados e capacitá-los de forma a
inseri-los como agente ativos do SNI do país.
A Índia foi marcada nos anos recentes por uma intensa presença do Estado na economia. O
controle sobre o setor privado começou a se extinguir apenas na década de 1980, com
gradual liberalização ao longo dos anos (DAHLMAN, 2010). A intervenção estatal,
contudo, ainda pode ser constatada nos setores industriais e de serviços (BRITTO, 2009).
A persistência do esforço do Estado em regulamentar o espaço e a atuação das empresas
por meio de instituições públicas formuladoras de políticas de coordenação tem impacto
sobre o SNI indiano, agindo, principalmente, como barreiras sobre o desenvolvimento das
capacidades de inovação das empresas de forma independente e voltada para o fomento à
competitividade.
É claro que um SNI fundamenta-se também sobre outros fatores relacionados às
capacidades tecnológicas e sociais. Dahlman (2010) destaca elementos do contexto
socioeconômico brasileiro, como custo do capital e de mão-de-obra, que colocam o país
em desvantagem em comparação com outros países do BRICS, como China e Índia. No
caso do Brasil, têm destaque as políticas governamentais que provém suporte ao processo
de inovação no nível nacional. Nesse aspecto, ressalta-se, para o caso brasileiro, a
aprovação da Lei da Inovação, em 2005, que visa estimular os investimentos públicos e
privados do setor produtivo e a construção de relacionamentos entre empresas,
universidades e centros de pesquisa (BRASIL, 2004) e outros mecanismos, como o
Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC) e Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) (LOPES; BARBOSA, 2010).
5. Considerações Finais
A análise feita a partir da ótica dos Sistemas Nacionais de Inovação permite descrever e
avaliar o conjunto das instituições que influenciam o crescimento econômico das noções,
considerando em um contexto em que a inovação tecnológica é considerada a principal
força motriz do crescimento econômico (ACS, 2000). Na visão de capacidades, as
implicações da forma como os recursos são aplicados pela firma individual são
reconhecidas como elementos importantes na geração de inovações que sustentam o
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desenvolvimento da economia (CORIAT; DOSI, 2009). A articulação entre os subsistemas
industrial, de ciência e tecnologia (C&T) e de educação e treinamento e também a moldura
legal e política, o subsistema financeiro e os padrões de investimento de um país são
fundamentais para explicar a capacidade de geração, aplicação e difusão de conhecimentos
e, consequentemente, o desenvolvimento econômico das nações (FREEMAN, 1987).
Para países de industrialização tardia, como o caso dos BRICS, de que faz parte o Brasil, a
geração de inovações relaciona-se ao processo de catch-up, que deve ser embasado por um
SNI que propicie a geração e difusão de conhecimentos existentes internamente e, de
forma simultânea, a absorção de conhecimentos externos. Uma característica comum dos
cinco países que compõem o grupo é que seus sistemas de inovação passaram por grandes
transformações ao longo das últimas décadas. No caso da Rússia, da China e da África do
Sul, tais mudanças foram mais abrangentes, com a transição para uma economia de
mercado nos dois primeiros e o fim do regime de apartheid sul-africano. No caso do Brasil
e da Índia as principais mudanças foram impulsionadas pela globalização e pelas medidas
governamentais adotadas em resposta a esse fenômeno (CASSIOLATO; VITORINO,
2009).
Apesar das similaridades entre as transformações ocorridas nesses países, há diferenças
substanciais na consolidação dos SNIs de cada um. Na China, percebe-se a predominância
histórica de altas taxas de acúmulo de capital na indústria tradicional, com pouco
crescimento de atividades baseadas no conhecimento - no país, a maior parte das
exportações de alta tecnologia ainda é realizada por empresas estrangeiras. Por outro lado,
as taxas de investimento em educação e em pesquisa têm sido elevadas, o que contribuiu
para a consolidação de uma infraestrutura de conhecimento diversificado. De acordo com
Gu e Lundvall (2006), a consolidação de uma “economia da aprendizagem” na China, em
que o crescimento econômico se torne menos dependente da produção em massa, requer
uma mudança na dinâmica macroeconômica do país, com mais ênfase no crescimento do
mercado doméstico e redistribuição de renda em favor de regiões menos desenvolvidas.
Enquanto a China tem sido relativamente bem sucedida na transformação de seu sistema
de inovação a partir da abertura econômica, o desenvolvimento da Rússia tem sido mais
problemático. Um dos primeiros passos do país após o fim do sistema antigo foi a redução
drástica do apoio governamental às atividades relacionadas à ciência e tecnologia,
descontinuidade que se reflete ainda hoje no sistema de inovação russo. Percebe-se
também um potencial inexplorado em termos de recursos humanos. O nível de
escolaridade é elevado em comparação com outros países com o mesmo nível de renda. De
acordo com Cassiolato e Vitorino (2009), o grande desafio da Rússia é encontrar maneiras
de conciliar o aumento dos investimentos em P&D, tanto do setor público quanto do
privado, com as reformas necessárias aos problemas mais urgentes da sociedade.
Já nos casos do Brasil, Índia e África do Sul, o histórico de colonização afetou de maneira
diferenciada a estrutura e o funcionamento dos SNIs. Com o fim do período colonial notase a preocupação com a estruturação de instituições responsáveis pelo desenvolvimento de
ciência e tecnologia como forma de se alcançar a independência de seus sistemas de
inovação.
Na Índia, o governo teve papel central na formulação de políticas de C&T até meados da
década de 1980, quando teve início o movimento de abertura econômica. Tal processo foi
observado em paralelo com transformações similares ocorridas na China, o qual resultou,
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diferentemente do caso chinês, em uma economia baseada fundamentalmente em serviços,
graças a uma cultura mais fortemente voltada para o desenvolvimento de capital acadêmico
por meio de políticas de C&T, em detrimento de uma política de inovação voltada para o
desenvolvimento de conhecimentos práticos (CASSIOLATO; VITORINO, 2009).
Mudanças no sistema educacional, com vistas ao desenvolvimento de capital humano com
maior ênfase a projetos e experiência prática podem reduzir o viés observado.
A abertura da economia brasileira para investimento estrangeiro e importações após um
forte período de estagnação entre as décadas de 1970 e 1990, apesar de ter resultado em
um cenário de inflação reduzida, não resultou em crescimento efetivo, ultimamente
contribuindo para a entrada de competidores estrangeiros no mercado nacional e,
consequentemente, para o desaparecimento de diversas empresas nacionais. De acordo
com Cassiolato e Vitorino (2009), há oportunidades para o país relacionadas a tecnologias
ligadas a recursos naturais, nos setores de biotecnologias, nanotecnologias e materiais –
indicados por Perez (2008) como fatores envolvidos no próximo ciclo de revoluções
tecnológicas.
A África do Sul, por sua vez, ainda sofre consequências das transformações ocorridas no
período pós-apartheid. A política de inovação do país deve estar preocupada com a
inclusão da parcela negra de sua população nos processos de construção de competências e
desenvolvimento de capital humano. De forma similar ao caso brasileiro, devem ser
combinadas inovações tanto no acesso à exploração, como na transformação de recursos
naturais em produtos competitivos no mercado internacional.
Do ponto de vista dos SNIs, os dados apresentados nesse trabalho evidenciaram uma
grande heterogeneidade entre os países, característica que é esperada, visto que tais
sistemas são diretamente dependentes dos contextos nacionais históricos e institucionais.
Contudo, mesmo tendo em vista as especificidades de cada país, é possível ressaltar
algumas características e iniciativas comuns.
De maneira geral, percebe-se que a empresa multinacional representa, no contexto dos
países do BRICS, um importante agente na disseminação de conhecimentos. Contudo, a
atração de investimentos estrangeiros, apesar de essencial, mostra-se insuficiente a
consolidação dos Sistemas Nacionais de Inovação. Prover condições para que os
conhecimentos trazidos sejam utilizados como alavancas para o desenvolvimento de
capacidades locais é condição fundamental ao fortalecimento dos SNIs. De fato, um dos
elementos que se destacaram inicialmente no rápido crescimento chinês foi justamente a
capacidade de “cópia”, graças a políticas de incentivo à cooperação local com empresas
estrangeiras e às reduzidas barreiras de proteção à propriedade intelectual (DAHLMAN,
2010).
A articulação entre os aspectos relacionados às capacidades tecnológicas e sociais deve
propiciar a consolidação de um SNI efetivo para o desenvolvimento da inovação local.
Como afirmam Cassiolato e Lastres (2005), caberia ao Estado esse papel, atuando de
forma proativa na indução dos processos de transformação produtiva, com vistas à
internalização dos benefícios potenciais proporcionados pelas inovações trazidas por novos
paradigmas tecnológicos. De acordo com Britto (2009), o papel ativo do Estado, dentro dos
sistemas de inovação, seja nos sistemas de C&T em si, ou na promoção de iniciativas
específicas, podem resultar em vantagens comparativas expressivas. A difusão de
conhecimentos adquiridos externamente dependerá das capacidades locais. Além de
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investimento público, é preciso incentivar as empresas a investirem em P&D e em
atividade correlatas para garantir o fluxo de conhecimentos, sua criação e disseminação.
Para Fagerberg e Srholec (2008), a adoção da abordagem de sistemas de inovação para
países de industrialização tardia, mesmo que promissora, ainda é um fenômeno
relativamente recente e, possivelmente, não está totalmente amadurecida. Isso se reflete no
fato de que, atualmente, não há consenso na literatura sobre a forma como os sistemas de
inovação devem ser definidos e estudados empiricamente. Entretanto, tal abordagem pode
mostrar-se útil na análise e compreensão da capacidade tecnológica e social desses países,
e auxiliar na elaboração e desenvolvimento de políticas e mecanismos voltados para a
consolidação de seus SNIs.
No caso do Brasil, especificamente, essas análises ajudam a elucidar as possibilidades de
exploração do potencial tecnológico nacional, contribuindo para alavancar as organizações
brasileiras a novos patamares de competitividade nacional e internacional. Para tanto, a
consolidação de um contexto propício para o desenvolvimento das capacidades, para além
de uma postura de aprendizagem passiva, é fundamental para a constituição de empresas
efetivamente inovadoras (VIOTTI, 2002).
Sem a pretensão de ser conclusivo, espera-se que este trabalho tenha contribuído para a
edificação de trabalhos futuros sobre esta temática. Cumpre ressaltar as limitações deste
estudo, principalmente no que tange a escolha dos procedimentos metodológicos.
Fagerberg e Srholec (2008) enfatizam a dependência histórica e contingente das
capacidades necessárias para o processo de catch-up. Isso significa a natureza específica
das capacidades essenciais ao processo mostrar-se muito variada em diferentes períodos
históricos, o que exigiria, para uma análise mais robusta, o entendimento aprofundado dos
contextos vivenciados pelos BRICS no passado recente.
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