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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar o papel da inovação no processo 

de crescimento econômico nos chamados países em desenvolvimento. Para isso, utiliza-se 

uma abordagem sistêmica da inovação considerada sob as óticas nacional, regional e 

setorial, com a apresentação de alguns estudos de caso. Nesse sentido, a fragmentação do 

sistema de inovação aparece como característica recorrente no ambiente econômico 

presente nesses países, indicando que apesar dos casos de sucesso, há ainda um longo 

caminho a ser trilhado para a plena utilização dos recursos disponibilizados pelo processo 

inovativo. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Inovação; Países em Desenvolvimento; Inovação 

Tecnológica. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work was developed with the objective to analyze the role of innovation in the 

process of economic growth in so-called developing countries. For this, it uses a systemic 

approach to innovation considered under the national, regional and sector view, with the 

presentation of some case studies. In this sense, the fragmentation of the innovation system 

appears as a recurring feature in this economic environment in these countries, indicating 

that despite the successes, there is still a long way to go to make full use of the resources 

provided by the innovation process. 

 

Keywords: Innovation Systems; Developing Countries; Technological Innovation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão do desenvolvimento econômico é recorrente na economia. Seus aspectos 

e desdobramentos, como o crescimento econômico, distribuição de renda, industrialização 

etc., abrangem diversos ramos da ciência econômica, englobando uma variedade de 

aspectos interdependentes, sejam eles sociais ou econômicos. As ferramentas utilizadas 

para o estudo dessa área variam de acordo com o aspecto analisado e o enfoque da linha de 

pensamento considerada. 

Dentre essas ferramentas, encontra-se o processo inovativo que, segundo alguns 

estudiosos, é aceito como a principal fonte de crescimento produtivo e aumento de bem-

estar (EDQUIST, 1997). Apesar das diferenças ao atribuir importância à inovação, há um 

consenso no que se refere à presença desse elemento no processo dinamizador da 

economia. Entretanto, a posição de relevância que a inovação possui atualmente é 

relativamente recente, sendo abordada de forma a constituir uma corrente de pensamento 

econômico a partir dos estudos de Schumpeter (1939; 1956).  

A pesquisa realizada por Schumpeter questionava a posição assumida pela teoria 

neoclássica, na qual o tema da inovação era tratado de forma exógena, de modo que o 

crescimento econômico era definido apenas pelas variações dos fatores capital e trabalho 

empregados no processo produtivo (FARIA, 2011). Essa contraposição entre uma 

economia estática defendida pela teoria neoclássica e uma economia dinâmica apresentada 

por Schumpeter faria surgir uma linha de pensamento que teria como ponto de partida a 

questão dinâmica da inovação, aqui considerada de forma a abranger elementos não apenas 

relacionados à tecnologia. Dessa forma, o processo inovativo passa a ser considerado sob 

uma ótica evolucionista de mudanças tecnológicas e organizacionais, capazes de contribuir 

para o alcance de novos patamares de lucratividade, redução de custos, presença de 

mercado, entre outros (WEBER E HEMMELSKAMP, 2005). 

Essa e outras questões relacionadas são a base de estudo da economia 

evolucionista, linha de pensamento surgida a partir da influência de Schumpeter, que, 

posteriormente, será utilizada para servir de referência ao estudo dos sistemas de inovação. 

Nesse sentido, Niosi (2010) sugere que a inovação não ocorre de forma isolada, 

mas é o resultado de interação e aprendizado sistemáticos entre instituições e organizações 

capazes de promover a inovação, além de ser fortemente influenciada pelos formuladores 

de políticas. Tais elementos formam sistemas que, por sua vez, são essenciais para o 

desenvolvimento e crescimento econômico. Ou seja, sistemas de inovação são sistemas 
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econômico-sociais que surgem de interações longas e complexas, dentro de ambientes 

institucionais onde não há um controle ou planejamento específico que possa construir algo 

tão complexo. Além disso, os sistemas de inovação seguem os caminhos de 

desenvolvimento econômico de cada país, dependendo das especificidades de herança 

institucional, tamanho do mercado, base de conhecimento, entre outros, de cada país. 

Ao se considerar o ambiente tão heterogêneo presente nos países em 

desenvolvimento, fica clara a importância da inovação e consequentemente dos sistemas de 

inovação para o aumento de produtividade e consequente crescimento econômico nesses 

países. Entretanto, a questão se torna mais complexa devido às condições presentes, que 

pouco suportam e sustentam as necessidades apresentadas pelo processo inovativo. 

Por essa perspectiva, World Bank (2004) considera que o ambiente que possibilita a 

inovação é comprometido nos países em desenvolvimento devido à fraquezas nos 

elementos considerados imprescindíveis, principalmente baseados no conhecimento. Com 

relação aos sistemas de inovação, Altenburg (2009) sugere que os países em 

desenvolvimento geralmente estão presos num círculo vicioso: a pobreza limita o escopo 

de investimentos em inovação, da mesma forma que limita o desenvolvimento de 

instituições eficientes que, por sua vez, alimenta o círculo vicioso ao permitir o surgimento 

de elementos nocivos à economia. 

Portanto, o presente trabalho busca apresentar as idiossincrasias da inovação em 

relação aos países em desenvolvimento, trabalhando o conceito inovação por meio de uma 

abordagem sistêmica. Para isso, o capítulo um analisa primeiramente o papel da inovação, 

de maneira a elucidar os aspectos referentes à importância desse elemento no processo de 

desenvolvimento econômico. Além disso, apresenta a questão específica da inovação nos 

países em desenvolvimento. 

Posteriormente, no segundo capítulo, é exposta abordagem sistêmica da inovação, 

explicitando conceitualmente as variadas formas de sistemas de inovação, de acordo com 

sua abrangência: sistema nacional de inovação, sistema regional de inovação e sistema 

setorial de inovação, cada qual com suas particularidades. Também é apresentada a questão 

desses elementos junto a países em desenvolvimento, esclarecendo as peculiaridades desse 

ambiente em específico. 

Por fim, o terceiro capítulo apresenta alguns estudos de caso, de modo a ilustrar os 

conceitos discutidos anteriormente e analisar os casos de sucesso e as ações necessárias a 

fim de promover o desenvolvimento econômico nos países menos desenvolvidos. 
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CAPÍTULO 1 – Inovação tecnológica e países em desenvolvimento 

 

O crescimento e desenvolvimento dos países sempre estiveram no cerne das 

questões abordadas pelos estudiosos em economia. Tal tópico engloba uma variedade de 

aspectos interdependentes, da mesma forma que possui diversas abordagens distintas ao 

longo da história do pensamento econômico. Inserido nesse leque de elementos encontra-se 

o processo inovativo que, da mesma forma que o tema ao qual se insere, possui ao longo 

da história econômica diversos níveis de importância e abordagens.  

Convém, portanto, explicitar de forma mais ampla o conceito de inovação para que 

posteriormente seja abordada a questão dos países em desenvolvimento. 

 

1.1. Inovação tecnológica 

 

O termo inovação possui um caráter abrangente e sua definição depende do 

contexto ao qual está inserido. Nesse sentido, Lundvall (1992) sugere que a inovação é um 

fenômeno presente em todas as instâncias da economia, sendo possível encontrá-la sob os 

processos de aprendizagem, pesquisa e exploração, resultando em novos produtos, novas 

tecnologias, novos processos organizacionais, assim como em novos mercados.  

Da mesma forma, Schumpeter (1934, p. 66 apud NELSON & WINTER, 1982) 

define o termo inovação como um conjunto de funções produtivas novas, sendo que tais 

funções produtivas abrangem desde a utilização de novas commodities até novas formas de 

organização e abertura de novos mercados, sendo possível identificá-la em cinco casos 

distintos: na introdução de um novo bem no mercado; na introdução de um novo método 

de produção; na abertura de um novo mercado; na abertura de uma nova fonte de insumos; 

e no estabelecimento de uma nova organização em qualquer ramo, como a criação de uma 

posição de oligopólio. Há ainda estudiosos, como Nelson e Rosenberg (1993), que utilizam 

uma definição mais restrita, considerando a inovação como o processo que as firmas 

utilizam para dominar e por em prática designs de produtos e produção que são novos, de 

forma a incluir não apenas a criação de novas tecnologias, mas também a difusão.  

Independentemente da abrangência adotada, as inovações tecnológicas e 

organizacionais são os catalisadores da formação, adequação e, muitas vezes, a total 

reformulação da ordem vigente, de forma que a inovação e seus efeitos sobre as empresas, 

mercados, instituições, entre outros, já eram observados desde os economistas clássicos, 
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em especial Adam Smith e Karl Marx (DOSI et al, 1998). Ainda assim, a posição de 

relevância que a inovação possui atualmente é relativamente recente. 

A teoria tradicional, caracterizada pelo aspecto maximizador de suas análises e o 

foco no equilíbrio, apresenta três elementos essenciais, quais sejam: a) a função objetivo 

global, especificando o que se deseja maximizar – tendo como objetivo principal o lucro; 

b) conjunto de escolhas bem definido, de modo a determinar o conjunto de atividades, os 

pressupostos e as combinações eficientes de recursos; c) racionalização da escolha 

maximizadora das atitudes da firma, de modo a definir a atitude da firma frente às 

restrições do mercado (NELSON & WINTER, 1982). Diante disso, há pouco ou nenhum 

espaço para o dinamismo da inovação sendo, portanto, tratada como uma variável exógena. 

O crescimento econômico, para a teoria tradicional, é definido apenas pelas variações do 

fator de produção capital e do fator de produção trabalho empregado no processo produtivo 

(FARIA, 2011). 

Após 1950, as teorias que compõem a linha de pensamento tradicional se voltaram 

para a questão de abordar a mudança técnica de forma endógena ao sistema neoclássico 

(NELSON & WINTER, 1982). Não mais a considera como um resíduo não explicado, mas 

passa a relacioná-la em função de investimentos anteriores, ou seja, pesquisa e 

desenvolvimento já realizados. Quando a teoria tradicional concede o reconhecimento à 

inovação, o faz apenas em elementos pontuais, como o crescimento da produtividade, 

concorrência entre firmas, padrões de comércio internacional, entre outros. Porém, a 

inovação e o avanço técnico não encontram espaço na teoria tradicional, de modo que tais 

elementos estão presentes apenas para preservar a teoria frente aos aspectos presentes no 

plano real, funcionando como “enxertos” na teoria (NELSON & WINTER, 1982). Sobre 

esse aspecto, Schumpeter defende que 

 
“O ponto essencial que se deve ter em conta é que, ao tratar do capitalismo, 

estamos tratando de um processo evolutivo. (...) O capitalismo é, por natureza, 

uma forma ou método de mudança econômica e não apenas nunca é, mas nunca 

pode ser estacionário. (...) O impulso fundamental que põe e mantém em 

funcionamento a máquina capitalista procede de novos bens de consumo, dos 

novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas 

formas de organização industrial criadas pela empresa capitalista.” 

(SCHUMPETER, 1942, p. 82) 

 



12 
 

Além disso, Schumpeter (1942) argumenta que a inovação, concebida aqui como a 

introdução de novos métodos de produção e novas mercadorias, é inconcebível em 

condições de concorrência perfeita e imediata, um dos métodos de análise utilizado pela 

abordagem tradicional. Nesse sentido, Possas (1988) sugere que há duas razões principais 

para a dificuldade da análise da mudança tecnológica sob a ótica da economia tradicional. 

 A primeira diz que a teoria dominante – neoclássica – é estática, atemporal e foca 

em situações de equilíbrio hipotético, utilizando-se do estudo da estática comparativa para 

analisar dois pontos distintos. Tal característica inviabiliza o estudo da transição 

tecnológica, sendo apenas considerada a “escolha de técnicas” e resultado de otimização 

microeconômica. O segundo aspecto, ainda segundo Possas (1988), diz que o estudo da 

evolução tecnológica necessita de um arcabouço teórico interdisciplinar possibilitando a 

consideração dos elementos não apenas econômicos, mas também sociais, institucionais e 

culturais. 

Assim, a análise de Schumpeter abriu espaço para o desenvolvimento de uma nova 

linha de pensamento utilizando-se do referencial schumpeteriano. Aqui, busca-se focalizar 

o processo de transformação econômica e institucional que ocorre nas economias 

capitalistas de tempos em tempos, em diferentes graus de abrangência e intensidade, sendo 

obtido por meio de inovações tecnológicas. Dessa forma, tanto o processo de 

transformação econômica quanto o processo de transformação institucional consideram a 

geração e difusão de novas tecnologias, inclusive os impactos, inter-relação com a 

dinâmica industrial e estrutura dos mercados. (POSSAS, 1988). O chamado enfoque neo-

schumpeteriano utiliza o desequilíbrio e a incerteza como critério metodológico, a 

concorrência como princípio teórico e atribui à inovação o papel de principal dinamizador 

da atividade econômica. Além disso, a firma é considerada como o principal ponto de 

observação, pois “geralmente as novas firmas são as pioneiras no desenvolvimento de 

novas tecnologias.” (DOSI et al, 1998). 

Segundo Nelson & Winter (1982), para essa corrente de pensamento, a mudança 

tecnológica e organizacional que ocorreram de forma cumulativa ao longo do tempo foram 

em grande parte responsáveis pela disparidade nos atuais níveis de desenvolvimento dos 

países; firmas são motivadas pelo lucro, buscando aprimorá-los, mas suas ações não são 

necessariamente maximizadoras. Há a tendência de as firmas mais lucrativas expulsarem 

do mercado as menos lucrativas, numa analogia à seleção natural darwiniana. 

O avanço técnico, nesse sentido, é caracterizado por resultados incertos e é um 

processo randômico. Enquanto o ambiente de mercado fornece uma seleção entre os 
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diversos resultados obtidos, a “mutação” é moldada pelas estruturas de conhecimento das 

firmas, a interação destas com clientes e fornecedores e o amplo contexto institucional 

(DOSI et al, 1998). A combinação desta dinâmica de aprendizado e seleção fornece, 

portanto, a direção do avanço tecnológico. 

De acordo com Possas (1988), há duas vertentes do enfoque neo-schumpeteriano, 

cada uma sendo representada pelos autores expoentes da teoria evolucionista. A 

abordagem defendida por Nelson & Winter, tal como na evolução darwiniana, descreve as 

mudanças econômicas (tanto no aspecto técnico-produtivo – processos e produtos, quanto 

no aspecto do mercado – concentração, diversificação etc.) como tendo origem na busca de 

inovação por parte das firmas. Desse modo, tais mudanças seriam submetidas ao processo 

de seleção intrínseco ao mercado.  

Dessa forma, “a preocupação central da teoria evolucionária diz respeito aos 

processos dinâmicos que determinam conjuntamente os padrões de comportamento da 

firma e os resultados de mercado ao longo do tempo” (NELSON & WINTER, 1982, p. 

39). Assim, num dado momento, as variáveis internas das firmas (características 

operacionais, estoque etc.) determinam os níveis de insumos e produtos utilizados; tais 

níveis, conjuntamente com as condições do mercado, definirão os preços praticados, o que 

por sua vez indicará a lucratividade das firmas do setor. Como cada firma possui suas 

características de investimento, a lucratividade compõe o principal fator de decisão de 

expansão das firmas, possibilitando a seleção dos processos mais adaptados ao ambiente 

econômico (NELSON & WINTER, 1982). 

A teoria evolucionária desenvolvida por Nelson & Winter (1982) toma emprestada 

ideias das ciências biológicas: a proposição de que o ambiente de mercado fornece as bases 

para o sucesso ou fracasso das firmas, de acordo com sua adaptabilidade remete à ideia da 

seleção natural. O processo pelo qual as características organizacionais (inclusive àquelas 

responsáveis pela geração de lucro) são transmitidas ao longo do tempo remete, da mesma 

forma, à ideia da genética. Assim,  

 
“A qualquer momento, as firmas são vistas como possuidoras de várias aptidões, 

procedimento e regras de decisão determinando o que elas fazem, diante das 

condições externas. Elas também se envolvem em várias operações de “busca” 

por meio das quais descobrem, julgam e avaliam mudanças possíveis de suas 

maneiras de fazer as coisas. As firmas cujas decisões são lucrativas, dentro do 

ambiente de mercado, conseguem expandir-se; as que não são lucrativas se 

contraem.” (NELSON & WINTER, 1982, p. 304). 
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Esse modelo apresenta dois pontos de ruptura com o referencial ortodoxo: a) 

hipótese de equilíbrio estático é abandonada a favor do desequilíbrio e das assimetrias 

como fatores de mudança estrutural; b) racionalidade dos agentes utilizando-se de critérios 

maximizadores é abandonada, em função da presença da incerteza, levando por sua vez aos 

procedimentos de rotina – ou seja, padrões comportamentais regulares da firma, como 

rotinas técnicas, procedimentos, produção etc. (POSSAS, 1988).  

 
“Em uma palavra, a interação endógena entre estratégia (da firma) e estrutura 

(do mercado) ao longo do tempo é proposta como o marco teórico alternativo 

para a abordagem dos processos de geração e difusão de inovações, vistos 

respectivamente, numa ótica evolucionista, através dos processos de busca e 

seleção de inovações” (POSSAS, 1988, p. 06. Grifo do autor). 

 

A segunda vertente da corrente de pensamento neo-schumpeteriana é apontada por 

Dosi, entre outros. Tal abordagem apresenta o conceito de “paradigmas e trajetórias 

tecnológicas”, complementando e aprofundando o enfoque evolucionista, partindo da 

noção de “concorrência schumpeteriana”, de modo a destacar as assimetrias tecnológicas e 

produtivas como fatores essenciais na determinação da dinâmica industrial, sendo esta 

gerada e reforçada através da geração e difusão de inovações tecnológicas (POSSAS, 

1988).  

Admite-se que o progresso técnico é o elemento indutor da criação e transformação 

das estruturas de mercado; nesse sentido, é necessário entender as características da 

tecnologia que a tornam indutora da mudança econômica. Há três características da 

inovação relacionada à dimensão econômica: a) oportunidade (de avanços tecnológicos 

rentáveis); b) cumulatividade (dos padrões de inovação e da capacidade das firmas em 

inovar); c) apropriabilidade (mediante retorno econômico) (POSSAS, 1988). Tais 

características são responsáveis pelo surgimento de vantagens competitivas que 

reproduzem as assimetrias técnico-econômicas o que, por sua vez, levam à dinâmica da 

economia.   

Com relação ao aspecto estritamente tecnológico, as inovações possuem um caráter 

endógeno e alinhado ao conceito de paradigma de Thomas Khun (1962), o qual Dosi 

denomina “paradigmas tecnológicos” se referindo aos programas de pesquisa baseados 

num mesmo padrão ou modelo derivados de princípios científicos e tecnológicos. Nesse 

sentido, haveria nos paradigmas tecnológicos instruções, conscientes ou não, sobre qual 

trilha o desenvolvimento de tecnologias deveria ou não tomar – ou seja, “heurísticas 
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positivas e negativas”. Dessa forma, o progresso técnico inerente a determinado paradigma 

tecnológico – ou, segundo Dosi, a trajetória tecnológica – constitui o padrão normal de 

desenvolvimento de soluções a problemas específicos do paradigma ao qual está inserido 

(POSSAS, 1988). 

Além dos paradigmas tecnológicos, Dosi et al (1998) também defende que o 

aspecto institucional também influencia e delimita o avanço tecnológico, de modo que 

enquanto os processos evolucionários discutidos ocorrem através da estrutura de mercado, 

estudos empíricos sugerem que o ambiente institucional também modifica e é modificado 

pelos resultados. Porém, apesar das instituições coevoluírem com a tecnologia, nem 

sempre esse relacionamento é benéfico, já que os resultados dependem de estruturas e 

processos políticos, entre outros (DOSI et al, 1998). 

No que tange ao processo de difusão de inovação, Possas (1988) argumenta que, ao 

contrário das análises mais tradicionais, que não abordam esse aspecto, ambas as vertentes 

do enfoque neo-schumpeteriano dão destaque tanto para o processo de seleção 

(envolvendo processos como validação pelo mercado, possibilidades da trajetória 

tecnológica etc.) quanto para o processo de aprendizado (investimento em P&D, processos 

informais como “learning by doing” e “learning by using” etc.) como componentes 

básicos da difusão de inovação. Assim, “enquanto o primeiro aspecto atua para fortalecer 

as vantagens competitivas tecnológicas das firmas líderes, o processo de aprendizado atua 

como difusor, em diferentes graus, do potencial inovativo e imitativo das firmas da 

indústria” (POSSAS, 1988). 

 

1.2. Idiossincrasias da inovação tecnológica em países em desenvolvimento 

 

A habilidade de introduzir novas tecnologias e novos elementos organizacionais é 

vista, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, como um 

fator essencial no processo de modernização, industrialização e consequentemente 

desenvolvimento econômico (BOGLIACINO, 2009). Porém, enquanto países 

desenvolvidos possuem grande carga de experiência acumulada no que tange a políticas de 

inovação, o mesmo não ocorre nos países em desenvolvimento, já que tais políticas não são 

aplicáveis nesse ambiente tão heterogêneo (WORLD BANK, 2004).  

Além disso, Srholec (2011) argumenta que não são apenas as características e 

habilidades individuais das firmas que influenciam no processo inovativo, mas também o 

ambiente aos quais tais firmas estão inseridas, de modo que os padrões socioculturais de 
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cada civilização afetam o processo de desenvolvimento e o clima para inovação de 

determinado país. Isso é demonstrado pelos diferentes caminhos trilhados, em termos de 

orientação científica ou tecnológica, abertura para investimento externo ou pesquisa e 

desenvolvimento local ou o nível de intervenção governamental (WORLD BANK, 2004). 

Nesse sentido, Patel e Pavitt lembram que embora os hiatos tecnológicos entre 

países sejam considerados como centrais para os diferentes padrões de crescimento das 

economias, tais hiatos são derivados dos diferentes níveis de conhecimento tácito – 

subjacentes às capacidades de lidar com a complexidade – buscados por tais países para 

suportar o crescente aumento de diversidades e mudanças contínuas na tecnologia vigente. 

Portanto, a busca pelos níveis tecnológicos e produtivos (catch up) internacionais não é um 

processo automático ou simples, já que o processo para alcançar os níveis internacionais 

dependem de fatores como investimento em capital tangível (máquinas, equipamentos etc.) 

e capital intangível (educação, treinamento, entre outros), de forma que a difusão de 

tecnologia é dificultada pela multiplicidade de dimensões na obtenção de conhecimento 

tácito. No limite, diferenças entre os países no que diz respeito aos recursos destinados ao 

aprendizado são os responsáveis pelos hiatos tecnológicos e diferenças no desempenho 

econômico (PATEL E PAVITT in DOSI et al, 1998). 

Seguindo por essa lógica, Bogliacino (2009) argumenta que países em 

desenvolvimento apresentam padrões diferentes em inovação se comparado àqueles países 

reconhecidamente na fronteira da tecnologia. Nos países mais desenvolvidos a presença de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) é mais forte, além de possuírem uma infraestrutura de 

ciência e tecnologia mais robusta. Não obstante, nos países em desenvolvimento há a 

presença de maior aquisição de maquinaria nova e imitação de produtos e processos 

concebidos nos países mais avançados. Porém, é interessante notar que tanto a adoção 

quanto a imitação trazem resultados benéficos para esses países. 

De acordo com o World Bank (2004), o ambiente que possibilita a inovação é 

comprometido nos países em desenvolvimento devido às fraquezas nos elementos 

considerados imprescindíveis, principalmente baseados no conhecimento, quais sejam:  

a) Níveis de educação notadamente baixos, compondo uma barreira significativa para 

o desenvolvimento e difusão da inovação;  

b) A qualidade do ambiente negocial, ou ambiente de mercado, relacionada a 

condições de governança, abaixo do necessário – tal observação leva em conta as 

perspectivas, valores e cultura de cada país. Como exemplo, pode-se citar a falta de 

transparência financeira, onde dependendo da cultura local, não é considerada 



17 
 

necessariamente um problema. Entretanto, o excesso de burocracia tende a 

constranger a incidência de empreendedores, independentemente da cultura;  

c) Falta de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento, como a estrutura de 

telecomunicações, sistema de transportes, entre outros. Tais elementos apresentam-

se insuficientes nos países em desenvolvimento. 

Há ainda outros elementos que devem ser considerados ao tratar de inovação nos 

países em desenvolvimento. De modo geral, a inovação necessita de recursos e integração 

entre os diversos sistemas nacionais (BOGLIACINO, 2009). Nos países em 

desenvolvimento, os hiatos tecnológicos apontados por Patel e Pavitt não se tratam apenas 

de natureza quantitativa, pois demonstram acima de tudo uma ausência de integração entre 

firmas dos sistemas produtivo, financeiro, de educação e pesquisa. Deste modo, os 

sistemas de inovação – conjunto de instituições, organizações e entidades que promovem, 

incentivam e coordenam o processo de inovação1 – tendem a ser pobremente construídos e 

muito fragmentados (WORLD BANK, 2004). Do lado empresarial há uma quantidade 

importante de microempresas trabalhando no mercado informal; tratando-se do 

conhecimento, há quantidades insuficientes de comunidades de pesquisa, de modo que as 

universidades locais não estão integradas à realidade vivida pela sociedade desses países; 

no que tange às instituições, estas tendem a ser numerosas e, por conta disso, dificultam o 

estabelecimento de organizações eficientes para a promoção da inovação (WORLD 

BANK, 2004). Similarmente, Bogliacino (2009) defende que a barreira principal para a 

inovação é o custo econômico e a ausência de financiamento. A abstenção de sistemas 

financeiros avançados preparados para financiar projetos de tecnologia de longo prazo 

contribui para esse resultado, considerado a fraqueza de sistemas de inovação nacionais de 

países em desenvolvimento. 

Além disso, Srholec (2011) comenta que a maioria dos países em desenvolvimento 

está presa à perspectiva da inovação centrada em ciência. Alguns governos, acreditando 

nisso, chegam a copiar políticas de países na fronteira da tecnologia visando incremento de 

gastos em pesquisa e desenvolvimento com relação ao Produto Interno Bruto. Tal fato 

implica em maiores usos de recursos públicos sem o retorno esperado, já que as empresas 

nesses ambientes raramente investem, pois “não há conexão entre a extensão da 

infraestrutura pública e a propensão a inovar por parte das empresas” (SRHOLEC, 2011, p. 

36). 

                                                 
1 Os sistemas de inovação serão tratados detalhadamente no próximo capítulo. 
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É consenso entre os estudiosos da relação entre mudança tecnológica e processo de 

desenvolvimento que a origem do desenvolvimento está enraizada no crescimento da 

produtividade e não em um simples processo de acumulação de tecnologia; a mudança 

tecnológica é reconhecidamente a força principal sustentando o crescimento da 

produtividade (BOGLIACINO, 2009). Nesse sentido, os processos de inovação nos países 

em desenvolvimento, apesar de particularmente difíceis, apresentam características 

similares. Os projetos são comumente suportados por agentes beneficiados por ações 

externas (no que tange a finanças, tecnologia etc.) e se concentram num local específico, 

criando uma rede de influência que se alastra para comunidades vizinhas (WORLD 

BANK, 2004). 

Isto posto, e considerando a heterogeneidade presente nos países em 

desenvolvimento, Bogliacino (2009) apresenta algumas particularidades das regiões onde 

se encontram países em desenvolvimento. Em termos de resultado inovativo, os países em 

desenvolvimento apresentam números abaixo daqueles apresentados pela Europa 

(referência utilizada pelo autor), apesar da grande variabilidade entre si. Da mesma forma, 

há áreas, em particular no Leste Asiático, onde o volume de negócios supera o europeu. 

Com relação às despesas com inovação, são voltadas para a aquisição de tecnologia através 

da adoção de novas máquinas e equipamentos. Da perspectiva da educação, as fontes de 

conhecimento são geralmente internas às firmas.  

De forma específica, no Leste Europeu (abrangendo República Tcheca, Letônia, 

Estônia, Lituânia, Hungria, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Croácia e 

Ucrânia) o problema do desenvolvimento e modernização se sobrepôs àqueles advindos da 

transição para economia de mercado. A inovação exerce o papel de transformar o sistema 

econômico, integrar esses países à Europa e possibilitar o acesso ao mercado internacional. 

Apesar da estabilização macroeconômica, a liberalização do mercado e a privatização de 

firmas fomentarem a transmissão de conhecimento e o empreendedorismo, há certa 

preocupação quanto a sustentabilidade do crescimento, já que não se sabe se tais países 

conseguirão sair da trajetória de imitação para a introdução de inovação. Isso deriva do 

processo de reestruturação, mas a excessiva fragmentação de firmas e falta de capacidades 

industriais e tecnológicas demonstram uma inadequada interação sistêmica, entravando o 

processo de aprendizagem e o progresso de uma simples estratégia imitativa para a geração 

de tecnologia local. No Leste Asiático (Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Malásia e 

Tailândia) a política industrial e tecnológica da década de 1990 favoreceu a construção de 
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um sistema de inovação orientado para novas tecnologias, menos dependente de afiliações 

estrangeiras e mais focado nos fluxos locais e regionais de tecnologia. 

Ainda de acordo com estudos de Bogliacino (2009), na América Latina 

(principalmente Brasil, Argentina, Chile e Colômbia) apesar das dificuldades 

metodológicas, os estudos indicam um hiato significativo entre esta região e a Europa em 

termos de pesquisa e desenvolvimento. Diante disso, apresentam resultados fracos em 

inovação, associados também ao padrão de industrialização dos últimos vinte anos. A 

abertura econômica dos anos 1990 e a introdução da pressão competitiva possibilitaram a 

convergência em direção ao aumento de eficiência através da adoção de tecnologia 

estrangeira.  

Além disso, o modelo de industrialização anterior, focado na substituição de 

importação possibilitou a arrancada, mas não os colocou no caminho do crescimento 

sustentável; o atual estágio apresenta duas dificuldades principais: a adoção de tecnologia 

desenvolvida por países com utilização de fatores totalmente diferentes piora a 

desigualdade de renda; e a estabilidade macroeconômica não oferece condições para a 

geração e acumulação de conhecimento. Já na África, apesar de enfrentar um processo 

lento devido à força de trabalho estar empregada em atividades de baixa produtividade ou 

em agricultura de subsistência, o processo inovativo tem recebido crescente atenção. Como 

exemplo, cita-se a Tanzânia onde houve aumento da taxa de crescimento desde os anos 

1980, apesar de 51% de a população viver abaixo da linha da pobreza. No geral, apresenta 

muitos problemas em comum com a América Latina, incluindo a fraqueza de 

infraestruturas de indústria, ciência e tecnologia, grande economia informal e baixas taxas 

de crescimento (BOGLIACINO, 2009). 

De forma semelhante, World Bank (2004), aponta as idiossincrasias que devem ser 

levadas em consideração ao abordar o tema inovação nos países em desenvolvimento:  

a) O conceito de inovação aplicado a esses países deve ser amplo, de modo a 

considerar inovação como algo novo em dado contexto – desse modo, a noção 

torna-se relevante para a realidade desses países, aplicando-se em todos os 

níveis de interação entre agentes;  

b) As estratégias em inovação devem ser adaptadas às capacidades institucionais e 

tecnológicas, tendo como base as especificidades locais (como formas 

tradicionais de conhecimento e governança);  

c) Deve ser promovido suporte de forma integrada, aplicando-se em todos os 

níveis: na visão micro, auxiliando no crescimento empresarial, no nível meso 
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desenvolvendo regiões específicas ou indústrias específicas; e no nível macro 

construindo um clima amplo e útil para a inovação o qual requer um bom 

ambiente de mercado, uma população qualificada e uma infraestrutura eficiente;  

d) Estabelecimento de instituições e organizações eficientes, operando com 

autonomia suficiente e de maneira flexível, de modo a oferecer o suporte 

necessário aos empreendedores; e  

e) Atuação em nível global de modo a aumentar as oportunidades inovativas, 

facilitando a cooperação internacional. 

Portanto, de acordo com essas características Srholec (2011) defende que uma 

abordagem ampla de políticas para inovação se faz necessária, já que segundo os 

resultados, a extensão da educação básica, desincentivos para inovar relacionada ao 

sistema tributário, a maneira que o sistema político é organizado e as estabilidades 

macroeconômicas vieram a ser bastante relevantes – de maneira geral, há a necessidade de 

melhor compreensão entre democracia e inovação, como já apontava Schumpeter. 

 

1.2.1. Quadro-síntese 

 
QUADRO 1 – Aspectos específicos da inovação em países em desenvolvimento 

Aspecto Descrição 

Condições 

iniciais 

Apresentam padrões diferentes em inovação se comparado àqueles países 

reconhecidamente na fronteira da tecnologia, com presença maior de 

imitação de produtos e processos. Níveis de educação, qualidade do 

ambiente de mercado e infraestruturas enfraquecidas. 

Aspectos da 

inovação 

Conceito de inovação deve ser amplo, a fim de abranger atividades 

inovativas que estão além daquelas consideradas apenas sob o aspecto de 

produtos e processos novos. A estratégia em inovação devem considerar 

o ambiente institucional e tecnológico local. 

Providências 

específicas 

Promoção de suporte integrando todos os níveis de atividade: 

empresarial, setorial e nacional. Estabelecimento de instituições e 

organizações autônomas, fortes e eficientes. Aumento da cooperação 

internacional a fim de fomentar o processo inovativo local. 
Fonte: elaboração própria.  



21 
 

CAPÍTULO 2 – Sistemas de inovação e países em desenvolvimento: uma abordagem                           

conceitual 

 

A inovação, conforme vista anteriormente, é um elemento central na questão do 

desenvolvimento dos países, podendo afetar e potencializar os efeitos benéficos do 

crescimento econômico. A perspectiva sistêmica da inovação permite, por sua vez, analisar 

a relação entre os diversos fatores econômicos e como estes interagem na condução das 

atividades inovativas. Em última instância, são os sistemas de inovação que coordenam o 

processo inovativo e definem o caminho de desenvolvimento trilhado por determinado 

país. Assim, a seguir são apresentados o conceito de sistema de inovação e os seus 

diferentes níveis: nacional, regional e setorial. 

 

2.1. Sistemas de Inovação 

 

A inovação, segundo Niosi (2010), não ocorre de forma isolada, mas é o resultado 

de interação e aprendizado sistemáticos entre instituições e organizações capazes de 

promover a inovação, além de ser fortemente influenciada pelos formuladores de políticas. 

Tais elementos formam sistemas que, por sua vez, são essenciais para o desenvolvimento e 

crescimento econômico. A abordagem de sistemas de inovação, sob essa perspectiva, 

surgiu no final dos anos 1980 e tem como referencial teórico a fundamentação da 

economia evolucionária (NIOSI, 2010). Assim,  

 
“Sistemas de inovação são sistemas sociais que surgem das longas e complexas 

interações entre agentes – individuais ou organizacionais – dentro de um 

ambiente institucional. Não há um controlador ou uma agência de planejamento 

capaz de construir tal sistema intricado” (NIOSI, 2010, p. 34). 

 

Alternativamente, Lundvall (2009) define sistemas de inovação como 

 
“Uma ferramenta que permite focalizar a análise e o entendimento dos processos 

de inovação (ao invés de alocar recursos), no qual agentes interagem e aprendem 

(ao invés de se envolverem em escolhas racionais). O objetivo de utilizar essa 

ferramenta é esclarecer qual conjunto de instituições que melhor suporta um 

desempenho forte e dinâmico de uma economia ou setor” (LUNDVALL, 2009, 

p. 06).  
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E, embora haja diferentes conjuntos de instituições, com diferentes níveis de eficiência, 

não há maneira “ótima” de organização da economia nacional ou regional. 

De acordo com Niosi (2010), além de incluir diversas combinações de instituições, 

organizações e políticas, os sistemas de inovação são formados particularmente por capital 

humano, que consiste de habilidades e conhecimentos incorporados pela força de trabalho, 

geralmente resultado de investimento anterior. Dessa forma, países com níveis de capital 

humano maiores absorvem mais facilmente o conhecimento técnico do exterior (NELSON 

E PHELPS, 1996 apud NIOSI, 2010), já que a adoção de novas tecnologias requer um alto 

nível de educação. Além disso, o desenvolvimento de um sistema de inovação leva em 

consideração as condições iniciais, no que tange aos recursos produtivos disponíveis, o 

padrão institucional, o tamanho do mercado etc.  

Nesse sentido, Niosi (2010) argumenta que há três fases para a construção de um 

sistema de inovação, em longo prazo:  

 - Promoção de capital humano: o mercado não produz ou demanda 

espontaneamente capital humano. Por ter sua formação subsidiada pelo governo, pode ser 

considerado como um bem público. Além disso, tal incentivo é necessário, pois as 

organizações (sistemas educacionais, laboratórios, empresas públicas e privadas) 

apresentam alto nível de inércia e apego às suas rotinas, de modo a incorporar pouco 

capital humano e, ademais, universidades tenderão apenas ao ensino sem conduzir 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Para incentivar a demanda de capital humano, 

devem-se estimular os processos de pesquisa e desenvolvimento empresarial. Nesse 

sentido, nota-se a importância das políticas públicas no processo de desenvolvimento de 

sistemas de inovação; 

 - Escolha de setores: segundo Niosi (2010), para construir um sistema de 

inovação, além de investimentos massivos em educação superior e incentivos às empresas, 

é necessário definir um setor para especialização – apenas países populosos como Estados 

Unidos e China puderam expandir o apoio a diversos setores industriais. Tal especialização 

é resultado de decisões governamentais e trazem algumas dificuldades: a) pode surgir 

oposição quanto à definição do setor, além da possibilidade de algumas indústrias 

suportarem os custos dos incentivos oferecidos ao setor escolhido; b) programas que visam 

indústrias específicas requerem mobilização de muitos tipos de instituições e organizações, 

o que pode se tornar custoso; c) podem ocorrer disputas no comércio internacional devido 

a medidas protecionistas, como subsídios diretos em pesquisa e desenvolvimento, 

promoção de exportação de determinado setor etc.; d) o governo poderá ser alvo de críticas 
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ao demonstrar apoio a indústrias com poucas empresas, podendo ser apontada a utilização 

da política de “campeãs nacionais”. Portanto, qualquer planejamento de desenvolver a 

indústria de aviões no Brasil parecerá um incentivo exclusivo à Embraer, por exemplo. 

Além disso, a concentração de incentivos a determinadas indústrias poderá ser alvo de 

debates públicos; 

 - Propagação dos círculos virtuosos: inicia-se com a implementação de 

políticas abrangentes, como incentivo à educação superior e políticas horizontais para 

estimular a absorção de profissionais qualificados. Assim, créditos fiscais para pesquisa e 

desenvolvimento empresariais é o início natural (tendo por limitação a completa absorção 

apenas pelas empresas de grande porte e impossibilitando o incremento de inovação nas 

numerosas empresas de pequeno porte). Posteriormente a utilização de outros incentivos 

como subsídios diretos, investimento direto estrangeiro, entre outros, podem ser aplicados 

para aumentar a produtividade, Produto Interno Bruto, lucro, investimentos etc., fechando 

o ciclo virtuoso que potencializará os efeitos do sistema de inovação. 

 

2.2. Sistemas de inovação: nacional, regional e setorial 

 

Os estudos iniciais sobre sistemas de inovação realizados por Freeman (1987), 

Lundvall (1992) e Nelson (1993) focaram no nível nacional, inspirando pesquisas nos 

níveis regional (Asheim e Gertler, 2004) e setorial (Malerba, 2004). O ponto em comum 

entre esses estudos é o fato de que desviaram da visão linear de progresso tecnológico e 

colocou a inovação como a força motriz do crescimento (LUNDVALL, 2009), indo além 

da perspectiva estrita desta, de modo a considerar além da inovação de produto e processo, 

incorporando o aprendizado dinâmico e enfatizando o papel das instituições (JOSEPH, 

2006 apud LUNDVALL, 2009). 

 

2.2.1. Sistemas nacionais de inovação 

 

O termo “sistema nacional de inovação” foi desenvolvido por Freeman (1987) no 

sentido de discutir como os países poderiam construir conhecimento e a infraestrutura 

necessária em um nível nacional, de forma a promover o desenvolvimento econômico e 

competitividade internacional (LUNDVALL, 2009). A ideia de um sistema nacional de 

inovação tem por base o conceito de “sistema nacional de produção” desenvolvido por 

Friedrich List (1984 apud PIETROBELLI E RABELLOTTI, 2009, p. 216). 
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De acordo com Lundvall (2009), o conceito de sistema nacional de inovação possui 

duas perspectivas distintas. A primeira, considerada mais estrita, iguala inovação à ciência 

e tecnologia. Essa visão tem por objetivo mapear indicadores de especialização nacional, 

desempenho inovativo, esforços em pesquisa e desenvolvimento e organizações. 

Relaciona-se também ao método Science, Technology, and Innovation (STI) (JENSEN et 

al., 2007; LUNDVALL 2007 apud LUNDVALL, 2009), o qual foca em inovações 

baseadas em pesquisa e desenvolvimento, onde sugere um modelo de inovação 

concentrado em experimentação, formalização e codificação de conhecimento. A segunda 

perspectiva, mais abrangente, inclui aprendizado, inovação e desenvolvimento de 

competências em diferentes níveis (LUNDVALL, 2007 apud LUNDVALL, 2009). Tal 

ótica leva em consideração instituições sociais, regulação macroeconômica, sistemas 

financeiros, infraestruturas em educação e comunicação e condições de mercado, enquanto 

esses aspectos impactam e influenciam no desenvolvimento de competências. Relaciona-se 

ao método Doing, Using and Interacting (DUI) (JENSEN et al.; 2007; LUNDVALL, 2007 

apud LUNDVALL, 2009), que se concentra em inovação baseada em aprendizado 

dinâmico via relacionamentos e estruturas, conhecimento tácito, entre outros. 

Além da preocupação quanto ao foco da análise, mais abrangente ou estrita, os 

estudos devem considerar aspectos informais, como a disposição das firmas para a 

cooperação com instituições científicas ou a proximidade das cooperações com as políticas 

de tecnologia (LUNDVALL, 2009). Esses aspectos são negligenciados devido à 

dificuldade de mensuração desses dados, mas que, da mesma forma que elementos como 

dispêndio em pesquisa e desenvolvimento e patentes, são cruciais para o pleno 

entendimento do sistema. 

A definição de sistema nacional de inovação varia, portanto, de acordo com a 

perspectiva adotada pelo autor. Assim, um sistema de inovação pode ser uma “rede de 

instituições nos setores público e privado cujas atividades e interações iniciam, importam, 

modificam e difundem novas tecnologias” (FREEMAN, 1987 apud LUNDVALL, 2009, p. 

04). Pode ser caracterizado também por “elementos e relações que interagem na produção, 

difusão e uso de conhecimentos novos e economicamente úteis (...) localizados ou 

enraizados dentro de fronteiras de uma nação” (LUNDVALL, 1992 apud LUNDVALL, 

2009, p. 04). Ou ainda caracterizado como um “conjunto de instituições cujas interações 

determinam o desempenho inovativo de firmas nacionais” (NELSON E ROSENBERG, 

1993 apud LUNDVALL, 2009, p. 04). De forma semelhante, “o sistema nacional de 

inovação é constituído pelas instituições e estruturas econômicas que afetam a relação e 
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direção das mudanças tecnológicas na sociedade” (EDQUIST E LUNDVALL, 1993 apud 

LUNDVALL, 2009, p. 04). De forma mais abrangente, 

 
Um sistema nacional de inovação é o sistema que integra firmas públicas e 

privadas (tanto grandes quanto pequenas), universidades e agências 

governamentais que buscam a produção de ciência e tecnologia dentro das 

fronteiras nacionais. Essas interações podem ser técnicas, comerciais, legais, 

sociais e financeiras, tanto quanto o objetivo dessas interações sejam o 

desenvolvimento, proteção, financiamento ou regulação de nova ciência ou 

tecnologia. (NIOSI et al.; 1993 apud LUNDVALL, 2009, p. 04) 

 

Independentemente da definição adotada, todas tratam das instituições como 

elemento endógeno, dentro das fronteiras nacionais e relacionam-nas com o desempenho 

tecnológico e econômico do setor privado e da economia como um todo (NIOSI, 2010). 

Apesar da maior parte das políticas de ciência, tecnologia e inovação serem 

nacionais e parte da inovação regional ser considerada produto de firmas e instituições de 

nível nacional, estudiosos perceberam que a chave do sistema de inovação se encontra em 

níveis subnacionais (NIOSI, 2010). Desse modo, os trabalhos abordando sistemas 

nacionais de inovação inspiraram a pesquisa em nível regional. 

 

2.2.2. Sistemas regionais de inovação 

 

A literatura que aborda sistemas regionais de inovação, no qual destacam-se os 

autores Bjørn T. Asheim, Meric S. Gertler, Cristina Chaminade, e Jan Vang, enfatiza a 

natureza local das interações entre agentes, instituições e organizações (LUNDVALL, 

2009), de modo que a proximidade facilita a relação e o surgimento de sistemas ao nível 

regional. Quatro elementos desse tipo de sistema se sobressaem (DOLOREUX, 2002 apud 

LUNDVALL, 2009): a) Firmas são pertencentes a um grupo, de modo a formar um 

subsistema de aproveitamento; b) Infraestrutura de conhecimento, que constitui um 

subsistema de exploração, que inclui universidades; c) Instituições, as regulamentações que 

definem o comportamento e interações dentro do sistema regional; d) Política, buscando 

promover o desempenho inovativo de todo o sistema.  

De modo geral, as características do sistema regional de inovação se assemelham 

àquelas presentes no sistema nacional de inovação, com a presença de elementos novos, 

como o destaque do conhecimento tácito na construção do aprendizado e a proximidade 
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geográfica. Além disso, os retornos crescentes tendem a beneficiar as regiões, de modo que 

se uma região atrai uma indústria nova, isso causará uma reação em cadeia que trará mão 

de obra qualificada e nova empresas, sucessivamente (NIOSI, 2010). 

Portanto, o sistema regional de inovação é constituído de  

 
“Regiões que possuem toda a panóplia de organizações de inovação definidos 

em um ambiente institucional, onde articulação sistêmica e comunicação 

interativa entre os agentes da inovação são comuns, aproximando a designação 

de sistemas regionais de inovação” (COOKE E MORGAN, 1998 apud NIOSI, 

2010, p. 28).  
 

Da mesma forma, “o sistema regional de inovação pode ser pensado como a 

infraestrutura institucional que apoia a inovação dentro de um sistema produtivo inserido 

em uma região” (ASHEIM E GERTLER, 2005 apud NIOSI, 2010, p. 28), ou ainda, 
 

“Sistemas regionais de inovação são conjuntos de instituições (empresas 

inovadoras, universidades de pesquisa, agências de fomento à pesquisa, 

empresas de capital de risco e laboratórios governamentais e outras entidades 

públicas adequadas) e os fluxos de conhecimentos, pessoal, verbas de 

investigação, regulamentação e tecnologia incorporada que ocorrem dentro de 

uma região (área metropolitana, unidade subnacional ou outro)” (NIOSI, 2005 

apud NIOSI, 2010, p. 28). 

 

Portanto, a abordagem regional do sistema de inovação destaca as dimensões 

sistêmicas do processo inovativo, sendo responsável pela interação dinâmica entre os 

diferentes componentes do sistema, como indivíduos, organizações e instituições (sob essa 

perspectiva, a inovação é considerada como um processo interativo e não linear). Além 

disso, um sistema regional de inovação possui capacidades tecnológicas entendidas como 

“conhecimentos e habilidades incorporadas em indivíduos, organizações e instituições 

localizados numa área delimitada, contribuindo para atividade inovativa” (PADILLA-

PÉREZ, 2008 apud PADILLA-PÉREZ, VANG e CHAMINADE, 2009, p. 143). 

Sistemas regionais de inovação bem sucedidos são caracterizados pelo alto nível de 

capacidade tecnológica das organizações do sistema, o montante considerável de 

interações entre os subsistemas, assim como pela intensidade, densidade e largura do fluxo 

de interações com o mundo. Dessa forma, um sistema regional de inovação não deve ser 

reduzido à simples interação entre os agentes locais, de modo a considerar o fluxo de 
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conhecimento que ocorre com outras organizações localizadas fora da região (GIULIANI 

et al., 2005; VANG e CHAMINADE, 2006 apud PADILLA-PÉREZ, VANG e 

CHAMINADE, 2009, p. 144). 

Apesar das semelhanças entre os sistemas de inovação nacionais e os sistemas de 

inovação regionais, no que tange à integração entre empresas públicas e privadas, 

instituições e organizações, a especificidade presente no nível regional funciona como um 

indutor de relacionamento entre os agentes. Isso, por sua vez, fortalece as características 

únicas de determinada região, como a infraestrutura de conhecimento e as instituições 

locais, o que possibilita o crescimento econômico local. 

 

2.2.3. Sistemas setoriais de inovação 

 

Os elementos geográficos presentes no conceito de inovação sob uma ótica 

sistêmica permite analisar os impactos de determinada atividade dentro de uma fronteira, 

seja ela nacional ou regional. Entretanto, há ainda um outro nível sistêmico de inovação, 

que permite visualizar os impactos das atividades inovativas dentro de uma indústria 

específica. Os sistemas setoriais de inovação permitem, portanto, investigar os efeitos da 

inovação em um setor econômico sem a interferência de dada fronteira. 

Segundo Niosi (2010), o conceito de sistema setorial de inovação surgiu no final da 

década de 1990, estabelecendo que a inovação não ocorre apenas nos níveis nacional e 

regional, mas também num nível global em um contexto setorial. Dessa forma, sistema 

setorial de inovação pode ser definido como com conjunto de firmas atuantes dentro de 

uma indústria desenvolvendo, gerando e utilizando tecnologias no contexto da indústria.  A 

dinâmica de um sistema setorial, incluindo seu limite espacial, deriva de sua direção 

tecnológica, a qual depende das condições de oportunidade e apropriabilidade, a natureza e 

cumulatividade do conhecimento técnico e dos meios de transmissão e apresentação desse 

conhecimento (NIOSI, 2010). 

De acordo com Malerba (2002, 2005 apud JOSEPH, 2009 p. 185), a abordagem 

sistêmica da inovação sob uma perspectiva setorial foca na natureza, estrutura, organização 

e dinâmica da inovação e produção nos setores com os seguintes elementos-chave:  

a) Agentes econômicos: em qualquer sistema setorial as firmas são os atores 

principais, mas não os únicos. Organizações (fornecedores, usuários, produtores, 

universidades, laboratórios públicos de pesquisa, instituições financeiras, agências 

governamentais etc.) e indivíduos (consumidores, empreendedores, cientistas etc.) 
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fazem parte dos agentes responsáveis pela dinâmica inovativa do sistema. O 

relacionamento entre firmas e outros tipos de organizações (como universidades e 

centros públicos de pesquisa) tem sido a fonte de mudança e inovação em muitos 

sistemas setoriais, incluindo o farmacêutico, biotecnológico, setor de tecnologia da 

informação e telecomunicações (NELSON E ROSENBERG, 1993 apud JOSEPH, 

2009 p. 185);  

b) Rede de instituições: nesse quesito encontram-se os regimes políticos, regras, leis, 

padrões, entre outros, os quais podem variar entre aqueles tipos que vinculam ou 

impõe o cumprimento do disposto e aqueles que surgiram da interação entre os 

agentes (como contratos). Em todos os sistemas setoriais, as instituições 

desempenham um papel importante ao afetar as taxas de mudanças tecnológicas e a 

organização das atividades inovativas (MALERBA, 2006 apud JOSEPH, 2009 p. 

185);  

c) Tecnologia e conhecimento: cada setor é caracterizado pela base de conhecimento 

específico relacionado aos produtos e processos envolvidos. Além de ser essencial 

para o processo inovativo, o conhecimento afeta os tipos de aprendizado e as 

capacidades desenvolvidas pelas firmas inseridas no setor.  

Evidências empíricas entre países indicam que os elementos dinamizadores dos 

sistemas de inovação variam de país para país. Enquanto o fator crucial para o catch-up 

(processo pelo qual o hiato no desenvolvimento dos países em relação aos países líderes é 

reduzido) em setores como o eletrônico em Taiwan foi a capacidade de aprendizado das 

firmas domésticas, o papel do governo foi destacado nos setores como telecomunicações 

no Brasil, software na Índia e aeroespacial no Brasil (MANI, 2004; JOSEPH, 2002; 

DAHLMAN E FRISCHTAK, 1993 e VIOTTI, 2002 apud JOSEPH, 2009 p. 188). Desse 

modo, dentro de um mesmo sistema setorial países podem apresentar diferenças nos 

fatores que coordenam a retomada do crescimento. Isso se deve ao fato das diferenças 

entre os sistemas nacionais de inovação, diferentes especializações dentro dos setores ou 

dento da cadeia de valor global, entre outros.  

Cabe destacar que o sistema setorial de inovação mantém conexões com os 

sistemas nacionais, em parte porque a maioria dos países tem apenas alguns setores 

industriais. Na Finlândia, por exemplo, o setor de eletrônicos responde por mais da metade 

em gastos com pesquisa e desenvolvimento. No Canadá, por outro lado, apresenta cinco 

setores diferentes e sofreu uma estagnação em gasto doméstico bruto com pesquisa e 
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desenvolvimento devido à queda em seu maior setor, de telecomunicações, após os anos 

2000 (NIOSI, 2010). 

Apesar de guardar similaridades com os outros níveis sistêmicos de inovação, como 

a presença de instituições e as relações entre os agentes, os sistemas setoriais de inovação 

costumam ultrapassar os limites impostos pelas fronteiras, em especial as nacionais. Isso se 

deve à presença de, mas não somente, empresas que exercem suas atividades produtivas 

em diversas regiões. 

Além disso, as especificidades tecnológicas de cada indústria é fator característico 

dos sistemas de inovação setorial, constituindo um item determinístico nas atividades 

inovativas do setor. Por sua vez, isso poderá afetar a forma como os sistemas nacionais e 

regionais se organizam. 

 

2.3. Sistemas de inovação e países em desenvolvimento 

 

O grupo de países caracterizados como “em desenvolvimento” é bastante 

heterogêneo, tanto em termos de renda per capita e tecnologia, quanto à qualidade das 

instituições. Os baixos níveis de renda se refletem nos baixos níveis de produtividade, o 

que impacta nas múltiplas fraquezas institucionais (ALTENBURG, 2009, p. 39). Nesse 

sentido, o desafio deixa de ser o desenvolvimento de inovações “novas para o mundo” e 

passa a ser o desenvolvimento e difusão de tecnologias adaptáveis e viáveis. 

Enquanto a preocupação de muitos países em desenvolvimento seja a de possibilitar 

a transformação econômica e alcançar os níveis tecnológicos do mundo desenvolvido, a 

perspectiva de sistema de inovação deveria ser diretamente aplicável para a realidade 

daqueles países (LUNDVALL, 2009). Porém, muitos estudiosos (COOPER, 1992; LALL, 

1992; VIOTTI, 2002 e outros) defendem que enquanto promover capacidades técnicas e 

promover o aprendizado sejam algumas preocupações legítimas, a busca pela inovação 

torna-se um objetivo inacessível para os países menos desenvolvidos. Entretanto, é 

crescente a quantidade de governos de países em desenvolvimento que utilizam sistemas 

de inovação como padrão para conceber estratégias de desenvolvimento (LUNDVALL, 

2009). 

Nesse sentido, ainda de acordo com Lundvall (2009), alguns autores defendem a 

ideia da utilização do termo “sistema de aprendizagem” ao invés de “sistema de inovação” 

em países menos desenvolvidos. Tal ideia parte do princípio de que a inovação, strictu 

sensu, ocorre apenas em países desenvolvidos (LUNDVALL, 2009). O que ocorre nos 
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países em desenvolvimento, segundo esses autores, é uma inovação incremental, onde a 

difusão e aprendizado assumem posição central.  

Porém, aceitar essa ideia implica em dizer que apenas países como Estados Unidos, 

Japão, França e Alemanha possuem sistemas de inovação, deixando de lado países 

pequenos que se destacaram nesse campo, como a Dinamarca e Noruega – esses países 

foram capazes de desenvolver alta capacidade de absorver e usar novas tecnologias criadas 

fora de suas fronteiras (LUNDVALL, 2009). Segundo Freeman (1995 apud LUNDVALL, 

2009), a taxa de mudança tecnológica e crescimento econômico dependem historicamente 

mais da difusão eficiente do que em ser o pioneiro em inovações radicais. 

Os países em desenvolvimento geralmente estão presos num círculo vicioso: a 

pobreza limita o escopo de investimentos em inovação, da mesma forma que limita o 

desenvolvimento de instituições eficientes que, por sua vez, alimenta o círculo vicioso ao 

permitir o surgimento de elementos nocivos à economia. Dessa forma, o setor público tem 

um importante papel de coordenação, principalmente nos países em desenvolvimento. 

(ALTENBURG, 2009, p. 50). 

Assim, “a crescente proximidade e tensão potencial entre os sistemas nacionais 

trazidas pela globalização é um fator de aumento da demanda para compreender as 

diferenças sistêmicas específicas de cada país entre as práticas de inovação que se 

relacionam com o comércio internacional” (OSTRY E NELSON, 1995 apud LIU, 2009 p. 

121). Ou seja, a relação entre os países apresenta a necessidade de apreender as diferenças 

entre os diversos processos inovativos, de modo a assimilar as grandes diferenças entre os 

sistemas nacionais de inovação de países desenvolvidos e países em desenvolvimento.  

Nos países em desenvolvimento, a maior parte das firmas não possui as 

capacidades mínimas para promover o aprendizado e inovação (CHAMINADE e VANG, 

2008 apud LIU, 2009 p. 121). Além disso, os sistemas de inovação nos países em 

desenvolvimento são geralmente fragmentados, com algumas partes do sistema bem 

desenvolvidas mas com firmas e organizações com poucas conexões entre os elementos 

mais fortes do sistema (INTARAKUMNERD et al., 2002 apud LIU, 2009, p. 121). 

A figura 1 – “Estágios de desenvolvimento de um sistema de inovação” permite 

visualizar os elementos-chave de um sistema de inovação e suas interações, tanto em um 

sistema emergente quanto em um sistema estruturado. Nos sistemas de inovação nascentes 

(Emerging IS) os elementos-chave – Firmas locais (F), Universidades (U), Centros 

Tecnológicos (TC), Governo (G) e Corporações Transnacionais (TNC) – possuem pouca 

ou nenhuma conexão, devido ao fato de tais elementos estarem em formação. Interações 
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importantes para o processo inovativo ainda não foram concretizadas, como por exemplo 

entre o governo e grupos empresariais e estes com centros tecnológicos.  

Entretanto, num sistema inovativo maduro (Mature IS), as relações são numerosas e 

fortes. Além das interações entre si, como por exemplo entre universidades ou empresas 

(formando grupos coesos), as conexões intergrupos são diversas, possibilitando um fluxo 

constante de conhecimento, tecnologia, desenvolvimento de pesquisas, entre outros. As 

atividades inovativas nesse estágio possuem um suporte amplo e portanto são abundantes. 

 
FIGURA 1 – Estágios de desenvolvimento de um sistema de inovação 

Fonte: Chaminade e Vang, (2008) apud Chaminade, Lundvall e Joseph (2009, p. 366). 

 

Ao considerar os sistemas de inovação sob uma perspectiva evolucionária, no qual 

estruturas maduras são resultados de um desenvolvimento constante ao longo do tempo, é 

possível compreender as diferenças sistêmicas entre países.  Numa economia menos 

desenvolvida tais sistemas devem ser entendidos como conjuntos nascentes, onde apenas 

alguns dos elementos-chave estão estabelecidos e a estrutura de interação entre esses 

elementos ainda estão em formação. Por conta disso, os sistemas de inovação nesse tipo de 

ambiente são vistos como fragmentados (CHAMINADE, LUNDVALL e JOSEPH, 2009, 

p. 366). Devido a essa fragmentação, os países em desenvolvimento necessitam de 
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elementos e políticas adaptadas à condição de sistema nascente, de modo a incentivar, 

promover e proteger a estruturação dos elementos-chave. 

Segundo Altenburg (2009, p. 39), políticas de inovação nos países em 

desenvolvimento deveriam proteger os interesses específicos da parcela menos favorecida 

da população, tendo como desafio a construção de sistemas de inovação inclusivos e 

orientados para a pobreza – inclusivo no sentido de garantir que o percentual da força de 

trabalho e empresas envolvidas em atividades inovativas aumente, e orientado para a 

pobreza no sentido de desenvolver tecnologias que a diminua. Aqui, a adoção, adaptação e 

difusão de tecnologia assume um papel mais importante do que o desenvolvimento 

baseado em pesquisa e desenvolvimento. 

 Nesse sentido, sistemas de inovação em países em desenvolvimento tendem a ser 

diferentes daqueles presentes no grupo de países membros da Organização para a 

Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), pois além de possuírem 

necessidades diferentes, o conjunto institucional apresenta-se menos formalizado e as 

regras no geral são menos respeitadas (ALTENBURG, 2009, p. 33). 

Tendo em vista as características apresentadas, Niosi (2010) expõe uma 

classificação de países em três grupos distintos, considerando as semelhanças entre os 

sistemas nacionais de inovação. O primeiro grupo refere-se aos países industriais que 

fazem parte da OCDE, possuindo sistemas nacionais densos e complexos – incluindo a 

presença de firmas atuantes em pesquisa e desenvolvimento, universidades, padrões bem 

estabelecidos de incentivos ao processo de pesquisa e desenvolvimento, entre outros. O 

segundo grupo de países é caracterizado pela tentativa de alcançar a fronteira de tecnologia 

(representada pelos países membros da OCDE). Nesse grupo se encontram especialmente a 

China e Índia, por alcançarem um crescimento rápido nas últimas décadas, além de países 

do Leste Europeu (República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Polônia e 

Romênia), Brasil, Irã, Turquia e África do Sul. Grécia e Portugal também entram nesse 

grupo.  

Nesses países, muitas organizações e instituições do sistema nacional estão 

posicionadas, principalmente dentro do setor público. Entretanto, o setor privado apresenta 

baixas taxas de pesquisa e desenvolvimento. O terceiro grupo, por outro lado, foi capaz de 

criar apenas “pedaços” de um sistema nacional de inovação. Esse conjunto abrange a maior 

parte da África, Ásia e América Latina – mais de cem países (NIOSI, 2010). Muitos têm 

uma base de recursos naturais substancial, porém não possuem um sistema nacional capaz 

de utilizá-lo em longo prazo. 
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Portanto, ao abordar o conceito de sistemas de inovação em países menos 

desenvolvidos há a necessidade de adotar uma noção mais abrangente de sistema de 

inovação, de modo a incluir instituições econômicas, sociais, educacionais e políticas que 

podem influenciar o processo de aprendizado e a difusão de tecnologia e conhecimento 

(AROCENA E SUTZ, 1999; CASSIOLATO et al.; 2003; CHAMINADE E VANG, 2008; 

EDIQUIST, 2001; GU, 1999; INTARAKUMNERD et al.; 2002 apud PIETROBELLI E 

RABELLOTTI, 2009, p. 214). 

 

2.3.1. Quadro-síntese 

 
QUADRO 2 – Particularidades dos Sistemas de Inovação nos Países em Desenvolvimento 

 Países Desenvolvidos Países em Desenvolvimento 

Atores 

principais 

Empresas locais; Governo; 

Universidades e Centros de 

Pesquisas; Empresas 

Transnacionais. Instituições fortes. 

Empresas locais; Empresas 

Transnacionais. Em menor grau, 

Governo e Universidades. Instituições 

heterogêneas. 

Elementos 

principais 

Alta capacidade de inovação, 

devido a organizações e 

instituições bem estabelecidas. Alta 

capacidade de promoção de 

aprendizado e difusão de inovação. 

Ambiente difuso dificulta o 

estabelecimento de organizações e 

instituições eficientes. Conjuntos 

fragmentados denotam o estágio 

emergente dos sistemas de inovação. 

Interações 

principais 

Interações ocorrem entre grupos 

coesos, formados por 

universidades, empresas etc. 

Relações abundantes e fortes. 

Centros tecnológicos se relacionam 

tanto com universidades quanto 

empresas. 

As interações ocorrem entre firmas, 

inclusive empresas transnacionais, em 

sua maior parte. Há pouca ou 

nenhuma relação com centros 

tecnológicos e universidades. Há 

pouca interação governamental. 

Fonte: elaboração própria. 
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CAPÍTULO 3 – Sistemas de inovação e países em desenvolvimento: estudos de caso 

 

Diante do exposto e considerando as particularidades apresentadas pelos sistemas 

nacional, regional e setorial de inovação quando da sua ocorrência em ambientes 

heterogêneos como aqueles presentes nos países em desenvolvimento, cabe agora uma 

exposição dos casos apresentados pela literatura consultada, visando a exemplificação e 

aprofundamento dos conceitos aqui apresentados.  

Para tanto, selecionou-se os países de modo a melhor representar o escopo e as 

características dos países em desenvolvimento. Além disso, tais países participaram de 

diversas pesquisas e possuem estudos específicos (PINHO e FERNANDES, 2015, p. 149). 

São eles: China, Índia, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul e Brasil. 

 

3.1. China 

 

Após 30 anos de abertura e reformas, a China estabeleceu um sistema econômico e 

empresarial únicos, os quais são efetivos ao mobilizar recursos para o desempenho 

econômico. Entretanto, ao que parece o ritmo de desenvolvimento da capacidade de 

inovação não aumentou de forma tão eficaz. O desafio passou a ser como fazer do sistema 

de inovação chinês mais produtivo e integrado. De acordo com o relatório da OCDE, a 

China necessita avançar para um sistema de inovação mais aberto e orientado para o 

mercado (OCDE, 2008 apud LIU, 2009, p. 119). 

Diante disso, as características chinesas são essenciais para o entendimento da 

questão apresentada pela OCDE. Segundo Liu (2009, p. 119), a situação da Ásia é 

paradigmática no sentido de que o governo desempenha um importante papel no sistema 

de inovação se comparada a outros países. Pode-se ver que, quando Japão e Coreia 

estavam no processo de recuperação, o governo de cada país desempenhou papel decisivo; 

o mesmo ocorre com a China. Em primeiro lugar, milhares de anos de história e cultura 

criou um governo muito influente em muitos aspectos da vida da população chinesa. Em 

segundo lugar, a China  

 
“Antigamente era um país socialista com um poderoso sistema controlando a 

economia. Esse sistema regulatório mudou, com muitas décadas de reformas 

pró-mercado; no entanto, a estrutura de poder básica não mudou tanto assim, 

mantendo-se uma economia controlada pelo governo” (LIU, 2009, p. 119). 
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Em terceiro, China ainda é um país em desenvolvimento. Durante o período inicial 

de catching up (tal termo refere-se ao ato de recuperação) o sistema empresarial era 

relativamente fraco, de modo que o governo mobilizou os recursos escassos ao focar nas 

indústrias-chave e no desenvolvimento de um sistema de instituições públicas de pesquisa 

que, posteriormente, se tornaram a base do sistema de inovação. 

Com relação às universidades, estas não apenas desenvolveram pesquisas 

acadêmicas, mas se ocuparam também com questões reais de produção, de modo a se 

envolverem com o mercado no período de abertura da economia chinesa. Por conta disso, 

as universidades chinesas não são consideras como um transmissor de conhecimento 

inovativo. Apesar da pouca participação acadêmica no processo inovativo, as 

universidades desempenham importante papel ao fornecer mão de obra qualificada (EUN, 

WANG e WU, 2015, p. 142). 

Diante do longo histórico chinês, o desenvolvimento do sistema de inovação do 

país está relacionado às diversas fases pelos quais o governo chinês atravessou. De acordo 

com Liu (2009) o sistema nacional de inovação chinês pode ser classificado em três fases 

distintas. A primeira fase foi marcada pela Economia planificada (1949-1980). Em 1956-

67 o governo lançou o Plano Nacional de Longo Prazo de Ciência e Tecnologia, focando 

no desenvolvimento de pesquisa e produção em energia atômica, eletrônicos, 

semicondutores, automação, tecnologia computacional e tecnologia de foguetes, de forma 

a alcançar os níveis dos países desenvolvidos em defesa e tecnologia civil avançada. 

Durante o período, as empresas estatais eram as únicas presentes, e por conta disso eram 

deficientes em inovação, a qual era exclusivamente desenvolvida pelos institutos 

governamentais de pesquisa. O sistema como um todo era ineficaz, pois não havia 

incentivos nas firmas para melhorar a eficiência; as instituições de pesquisa e 

universidades eram financiadas pelo governo e, como tal, apresentavam projetos de 

potencial de utilização industrial baixos, tendo por resultado níveis de inovação 

extremamente baixos. A abertura e reforma econômica iniciou-se em 1978, com o objetivo 

de introduzir um sistema de financiamento baseado na competição e estabelecer um 

sistema de governança em instituições de ciência e tecnologia, em prol da comercialização 

de resultados de P&D mais eficiente.  

A segunda fase iniciou-se partir de 1980. As empresas receberam maior autonomia 

para investir e inovar baseados em suas próprias estratégias de decisão. A onda de 

privatização e competição deu às empresas incentivos para investir no desenvolvimento da 
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produção e inovação. Em termos de resultados, a capacidade de inovação da China no 

período foi relativamente baixa, focada na inovação incremental e pouca inovação radical. 

Além disso, nesse período houve a crescente importância de multinacionais no 

desenvolvimento do sistema de inovação chinês. Desse modo, a crescente presença de 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE) contribuiu para o crescimento econômico chinês. 

Durante muito tempo os Institutos Governamentais de Pesquisa (IGP) eram os 

responsáveis por mais de metade do total de gastos em P&D na China. Uma das mudanças-

chave do período foi a reforma do sistema de financiamento e a flexibilização da 

governança em instituições de ciência e tecnologia, o que permitiu a institutos de pesquisa 

e universidades a criação de empresas derivadas dos resultados de suas pesquisas. Tal 

política possibilitou o surgimento de companhias altamente tecnológicas, como a Lenovo. 

A tabela 1 demonstra a mudança da estrutura inovativa da China. Ao utilizar o 

número de patentes concedidas como uma proxy para a inovação, nota-se que até o ano de 

1999, os IGP eram os maiores responsáveis pelas atividades inovativas da China que, 

juntamente com as universidades, respondiam por cerca de 68% das patentes. 

Posteriormente, as empresas tomam a dianteira e, sozinhas, foram responsáveis por 51% 

das patentes no ano de 2004. 

  
TABELA 1 – Patentes de invenções concedidas na China (1987-2004) 

Ano Total 
Universidades 

(%) 
IGP (%) Empresas (%) 

1987 250 48 43 9 

1990 863 38 38 24 

1993 1514 33 38 29 

1996 654 34 38 29 

1999 1430 30 38 32 

2002 3065 23 30 48 

2003 6789 25 25 50 

2004 12018 29 20 51 

Fonte: National Bureau of Statistics (1988-2005) apud Liu (2009, p. 126). 

 

Na terceira fase, de 2006 ao presente, foi construída a capacidade de inovação 

doméstica. Apesar do rápido crescimento econômico, a capacidade inovativa ainda era 

relativamente baixa. Isso se deveu a alguns fatores: o crescimento econômico chinês tem 
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sido altamente dependente de tecnologia e investimento estrangeiro; a cultura da cópia e 

imitação está enraizada não apenas no desenvolvimento de produtos, mas também no 

campo da pesquisa cientifica; a alta taxa de crescimento da economia nos últimos 20 anos 

não será sustentável sem uma mudança na atual estratégia de desenvolvimento. A China 

necessita, por exemplo, de tecnologia eficiente em energia e ambientalmente amigável. 

Organizações e instituições envolvidas com inovação na China têm se aperfeiçoado 

ao longo de 30 anos. O setor privado emergiu como um dos agentes inovadores mais 

importantes. Companhias privadas e estrangeiras respondem por dois terços do PIB e 

emprego da China. Ainda assim, empresas privadas encontram barreiras à entrada nesse 

mercado. A demanda de mercado é a força motriz na mobilização de recursos, porém o 

governo ainda controla a direção do mercado através de investimentos em infraestrutura. 

 

3.2. Índia 

 

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na Índia alcançou 

níveis significativos de capacidade tecnológica nas últimas duas décadas, graças aos 

esforços conjuntos na busca de um sistema de inovação setorial dinâmico. Tal sistema de 

inovação indiano possui os seguintes elementos, de acordo com Joseph (2009):  

 - Regime político: Um fator importante para o desenvolvimento de um setor 

de software e serviços de destaque na Índia foi a alta disponibilidade de mão de obra a um 

custo baixo. Isso permitiu ao governo desempenhar o papel de coordenar o 

desenvolvimento deste setor ao desenvolver mão de obra capacitada em ciência da 

computação, a partir da década de 1970, inclusive com o estabelecimento de Comitê 

Permanente em Educação Computacional, em 1984, planejando futuras ações na área. 

Além do apoio através do oferecimento de diversos cursos específicos, o governo 

financiou investimento privado em treinamento de Tecnologia da Informação desde a 

década de 1980. Não é coincidência, portanto, que o crescimento do setor de software na 

região indiana de Bangalore tenha sido motivado pelo capital humano presente naquela 

região, onde a participação de universidades e faculdades de tecnologia foi intensa.  

 - Firmas e outros atores: o desenvolvimento do setor de tecnologia da 

informação e software baseou-se primariamente nas firmas locais, pertencentes aos 

empreendedores com experiência prévia na área. Apesar disso, todas as companhias 

estrangeiras líderes do ramo encontravam-se presentes na Índia, como a HP desde 1989, 

seguida pela Novell e Oracle logo depois, revelando o potencial do setor. Além das firmas 
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estrangeiras e domésticas, as associações industriais também desempenharam um papel 

importante no estabelecimento da indústria na Índia. Enquanto as iniciativas 

governamentais focavam no rápido crescimento, as associações industriais desempenharam 

funções essenciais ao projetar a imagem da Índia no mercado de Tecnologia da Informação 

global. 

A evolução do sistema setorial de inovação de Tecnologia da Informação e 

Comunicação na Índia pode ser caracterizada por seis grandes processos de transformação: 

o movimento gradual das firmas da indústria indiana em direção às atividades intensivas 

em conhecimento na cadeia global de valor; a expansão da experiência, domínio e 

aplicação; a crescente especialização em software; a acumulação de habilidade e o 

subsequente aumento do número de firmas; a mudança da visão local para a global; e a 

emergência de multinacionais de TI da Índia. 

A dinâmica do sistema setorial foi coordenada em grande medida pela demanda de 

exportação. O modelo de drive exportador influenciou a natureza do setor de software e 

serviços indiano, de forma que enquanto a Índia é dotada de uma oferta abundante de 

recursos humanos altamente qualificados, o país ainda está para ser conhecido como um 

jogador importante em áreas de habilidade intensiva como produtos de software. Arranjos 

institucionais ainda necessitam evoluir no sentido de promover o mercado doméstico ou 

promover a colaboração interfirmas no desenvolvimento de produtos. Nesse sentido, a 

difusão de tecnologia do setor poderia funcionar como um instrumento de reforço, 

promoção de eficiência e produtividade em outros setores. Porém, tal setor ainda está para 

ser integrado ao sistema local de produção, o que a caracteriza como um item a ser 

aperfeiçoado. Sabe-se que um das fontes centrais para o desenvolvimento industrial e 

inovação é a integração das firmas no sistema produtivo (PARTHASARATHY, 200 apud 

JOSEPH, 2009, p. 206). Portanto, a experiência da Índia no setor de tecnologia da 

informação e comunicação é uma clara indicação de que países em desenvolvimento 

podem participar da divisão internacional de trabalho em setores intensivos em 

conhecimento (JOSEPH, 2009).  

 

3.3. Singapura 

 

A cidade-estado, independente desde 1965, possuía uma população com baixos 

níveis de educação e não possui recursos naturais. Da sua origem como colônia britânica e 

entreposto comercial, Singapura passou por um curto estágio de desenvolvimento 
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econômico intensivo em trabalho. Em 40 anos, entretanto, entrou no grupo dos países ricos 

(NIOSI, 2010), com uma indústria altamente qualificada. 

Nesse período, reformulou e criou novas instituições, com o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico em 1961, o Conselho de Ciência em 1967, Instituto de 

Normas e Pesquisa Industrial em 1968 (principal laboratório governamental). Além disso, 

criou em 1968 o Banco de Desenvolvimento de Singapura para financiar a industrialização 

(PARAYIL, 2005 apud NIOSI, 2010). Em 1991 o Conselho de Desenvolvimento 

Econômico deu lugar ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja função inicial 

era desenvolver o Plano Nacional de Tecnologia, cujo objetivo era potencializar e acelerar 

o desenvolvimento de novas tecnologias. 

 
GRÁFICO 1 – Graduações em nível superior (post-secundary graduation), 1960-2005 

Fonte: Singapore (2007) apud Niosi (2010, p. 112). 

 

Além disso, a cidade-estado buscou desenvolver o capital humano através de um 

sistema de educação rigoroso, criando demanda para essa força de trabalho qualificada 

através de investimento direto estrangeiro, demonstrado no gráfico 1. Em 2004-5, testes 

internacionais atestaram que Singapura destacou-se na liderança em ciência e matemática, 

tendo a força de trabalho mais produtiva, resultado da estratégia nacional e por ter o maior 
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gasto per capita em educação em toda a Ásia (OSMAN-GANI, 2004 apud NIOSI, 2010). 

“Em apenas 40 anos, Singapura moveu-se das posições mais baixas para as posições mais 

altas nas classificações do mundo industrial. Seu sucesso foi resultado da construção 

apropriada de instituições, vasto investimento governamental em pesquisa e 

desenvolvimento e atração de investimento direto estrangeiro e indústrias selecionadas. 

Apesar dos salários crescentes e da diminuição de mão de obra e espaço físico, a ilha 

moveu-se para a fronteira de tecnologia” (NIOSI, 2010). 

 

3.4. África do Sul 

 

De acordo com Kruss, Adeoti e Nabudere (2015, p. 37), a África do Sul atualmente 

é caracterizada pela emergência de organizações de alto nível sob a forma de novas 

indústrias e mercados. A economia tem se tornado mais dinâmica desde os anos 1990, com 

as exportações globais indicando vantagens comparativas em determinados setores. OS 

fluxos de investimento direto estrangeiro esperados após 1994 não se materializou em 

resultados significativos, o qual foi amplamente atribuído à escassez de competências e 

falta de desenvolvimento em infraestrutura. 

É evidente pelas partes do sistema nacional de inovação sul-africano que 

emergiram o potencial para competir no conhecimento econômico global. Porém, devido à 

falta de competências e exigências de desenvolvimento humano a aceleração da inovação e 

seleção no nível das firmas é prejudicada. “O sistema foi fortemente moldado durante o 

período da apartheid, onde instituições definidas racialmente e dotadas de recursos 

inadequados desenvolveram objetivos distintos como primordialmente instituições de 

pesquisa ou ensino” (KRUSS, ADEOTI e NABUDERE, 2015, p. 38). 

Um dos elementos dos sistemas nacionais de inovação diz respeito à necessidade do 

sistema educacional e, após a democratização em 1994, o sistema de ensino passou por 

reestruturações institucionais, de modo a absorver o legado histórico, expandir o acesso, 

entre outros. Porém, o sistema sul-africano enfrenta desafios, como a baixa taxa de 

participação, a concentração de matrículas nas áreas de humanidades e ciências sociais, o 

que dificulta a expansão necessária de mão de obra qualificada em ciência, tecnologia e 

engenharia, entre outros. 

O desafio, portanto, é a aceleração da inovação. As firmas tem aumentado a 

tentativa de participar competitivamente de mercados globais e domésticos. As firmas sul-

africanas em geral reportam uma taxa relativamente alta de inovação, entretanto, esse tipo 
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de atividade inovativa tende a ser predominantemente incorporado em tecnologia – através 

de aquisição de máquinas, equipamentos e software (KRUSS, ADEOTI e NABUDERE, 

2015, p. 39).  

Além disso, a necessidade de políticas horizontais para construir um sistema de 

ciência e tecnologia, fortalecer e difundir competências científicas permanecem como 

prioridades. Uma série de intervenções também deve estar em pauta, como oferecer maior 

segurança e conexões com ciclos de financiamento público; incentivos para atrair 

competências especializadas de alto nível; entre outros. 

 

3.5. Coreia do Sul 

 

De acordo com Schiller e Lee (2015), “uma das características mais importantes do 

sistema nacional de inovação coreano é a ‘dupla dominância’ das grandes empresas 

(Chaebols) e do governo, o que implica da relativa fraqueza do papel das universidades e 

pequenas e médias empresas (KIM, 1993; LIM, 2006; CHOI et al.; 2007 apud SCHILLER 

e LEE, 2015, p. 67). Apesar das grandes empresas dominarem o sistema de inovação 

coreano através do grande volume de processos de pesquisa e desenvolvimento desde 

meados da década de 1980, o governo foi o responsável pela criação do sistema através da 

utilização de institutos governamentais de pesquisa, no período entre 1960 e 1970 

(SCHILLER e LEE, 2015, p. 67). 

Segundo Niosi (2010), no período de industrialização o governo coreano, através da 

Lei de Promoção da Indústria de 1962, elegeu o setor automotivo como foco de 

desenvolvimento do país, adicionando posteriormente incentivos à indústria e proteção ao 

mercado. Similarmente, em 1969 com a Lei de Promoção da Indústria Eletrônica e outras 

políticas relacionadas, o país se tornou um dois maiores produtores e consumidores de 

eletrônica industrial. 

A partir de meados da década de 1970, as grandes empresas começaram a expandir 

rapidamente, através da diversificação ou ingresso na indústria pesada e química. O 

governo então desempenhou o importante papel de apoiar tais movimentos, 

providenciando a algumas grandes empresas acesso a empréstimos bancários ou 

exportação. Em contraste, as universidades coreanas desempenham um papel menor ao 

incrementar a performance de Pesquisa & Desenvolvimento no setor privado coreano.  

Nesse sentido, Kim (1993 apud SCHILLER e LEE, 2015, p. 68) argumenta que a 

falta de interação entre universidade e indústria, devido à natureza das universidades 
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coreanas – voltadas para o ensino – é uma das grandes fraquezas do sistema nacional de 

inovação da Coreia do Sul. Diante disso, desde a década de 1990, a atividade de pesquisa 

tem recebido crescente prioridade nas universidades, de modo que a partir dessa década 

houve uma mudança da agenda política no sentido de promover o papel empreendedor das 

universidades. A Lei de Promoção de Transferência de Tecnologia, de 2001, é resultado 

dessa mudança de atitude. 

 

3.6. Brasil 

 

O sistema de inovação brasileiro compartilha muitas características com a América 

Latina como um todo, devido às semelhanças entre os países dessa região. O sistema de 

inovação nacional desses países tem sido moldado por uma série de fatores: a estrutura 

institucional derivou das antigas instituições construídas durante o período da 

industrialização via substituição de importação e das que surgiram através do processo de 

liberalização que ocorreu na década de 1980, o que muitas vezes resulta na ausência de 

consistência com as recomendações políticas (DUTRÉNIT e ARZA, 2015, p. 93).  

Além disso, as instabilidades macroeconômicas afetam o comportamento de longo 

prazo e o desempenho das firmas da região e os níveis de pobreza refletem necessidades 

sociais que não foram satisfeitas, criando desigualdades de renda e assimetrias que 

dificultam a criação de políticas públicas visando o desenvolvimento do sistema. 

Dessa forma o sistema de inovação aparece fragmentado, tendo como 

consequências “competências inovativas fracas (pouco investimento em processos de 

pesquisa e desenvolvimento privado); proporção de recursos humanos nos setores de 

ciência e tecnologia abaixo do necessário; percepção geral de que as interações entre 

universidades e organizações públicas de pesquisa e indústrias são insuficientes” 

(CIMOLI, 2000; CASSIOLATO et al., 2003; LÓPEZ, 2007; DUTRÉNIT et al., 2010 apud 

DUTRÉNIT e ARZA, 2015, p. 93). 

Diante disso, Dutrénit e Arza (2015) afirmam que o sistema nacional de inovação 

brasileiro ainda está atrasado em relação a outros países. O caminho brasileiro é lento e 

apresenta uma interação relativamente insuficiente entre produção científica e tecnológica 

(RIBEIRO et al., 2009 apud DUTRÉNIT e ARZA, 2015, p. 102). A perspectiva científica 

do sistema tem se aperfeiçoado consideravelmente, mas a incompatibilidade com a 

tecnologia de produção é representativa de uma formação socioeconômica nacional menos 

desenvolvida. 
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3.8 Quadro-síntese 

 
QUADRO 2 – Resumo dos estudos de caso 

Caso Pontos a considerar 

China 

Como ponto positivo, destaca-se o papel desempenhado pelo governo ao 

fornecer o suporte necessário para a criação do sistema de inovação e a 

posterior liberalização gradual da economia. Como ponto negativo, destaca-se 

o controle que o governo ainda mantém sobre a economia, constrangendo a 

demanda de mercado. 

Índia 

Como ponto positivo, destaca-se o papel do governo se utilizar da alta 

disponibilidade de mão de obra, capacitando-a de modo a prever as 

necessidades da indústria nascente. Como ponto negativo destaca-se a falta de 

integração do sistema setorial ao sistema de produção, impossibilitando a 

disseminação da inovação. 

Singapura 

Destacam-se os esforços realizados no sentido de desenvolver o capital 

humano, ao reformular todo o sistema educacional. Destaca-se também a alta 

dependência de capital estrangeiro. 

África do 

Sul 

Destaca-se a tentativa de reestruturação do sistema educacional, considerando 

o legado histórico do país. Destaca-se, como ponto negativo, a falta de 

infraestrutura necessária ao dinamismo do sistema inovativo, desarticulando 

as medidas favoráveis adotadas. 

Coreia do 

Sul 

Um dos casos mais bem sucedidos, destaca-se o modelo de “dupla 

dominância” do sistema de inovação, dinamizando todo o sistema de forma 

mais eficiente. Como ponto negativo, destaca-se a baixa interação entre as 

universidades, organizações essenciais para o sistema de inovação, e as 

empresas, agentes principais em qualquer sistema inovativo. 

Brasil 

Destaca-se o desempenho científico, aperfeiçoando o sistema de inovação 

nacional. Como ponto negativo, destaca-se a fragmentação do sistema, 

resultado do atraso do sistema (consequência de fatores históricos e baixo 

interesse governamental). 
0Fonte: elaboração própria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado no Capítulo 1, o papel da inovação no processo de 

desenvolvimento dos países adquire um aspecto essencial no sentido de possibilitar 

mudanças, sejam elas organizacionais ou tecnológicas, o que por sua vez leva a um 

aumento de produtividade.  

Apesar das diferenças de abordagem da inovação entre as diversas linhas de 

pensamento, a abordagem neo-schumpeteriana, incluída aí a teoria evolucionista, é a que 

mais destacou a influência do processo inovativo no desempenho econômico. 

Diante disso, a noção sistêmica da inovação apresentada no Capítulo 2 ocorreu de 

forma subsequente aos estudos relacionados aos processos inovativos com base em 

Schumpeter, permitindo uma visão mais integrada aos diversos sistemas socioeconômicos, 

como o sistema educacional, financeiro, institucional, entre outros, em seus diversos 

níveis.  

Nesse sentido, a inovação passa a ser vista como integrante e dependente do pleno 

funcionamento desses sistemas integrados, possibilitando a visualização dos seus efeitos 

não apenas sob os aspectos econômicos, mas também sob os aspectos sociais de um país 

ou região. 

Além disso, a visualização do sistema de inovação sob as óticas nacional, regional e 

setorial permite inferir e detalhar os aspectos que mais contribuem ou dificultam o 

desenvolvimento de dada região, setor da indústria ou país, de modo a facilitar a 

compreensão e coordenar as ações a fim de potencializar os benefícios apresentados pela 

inovação. 

Devido a essas características, os sistemas de inovação se apresentam como uma 

ferramenta poderosa a ser utilizada pelos países em desenvolvimento, de forma a se tornar 

uma alternativa viável o processo de crescimento econômico desses países, apresentando-

se como um caminho a ser trilhado através de incentivos e políticas públicas para ou 

construir sistemas de inovação ou estruturá-los de modo a permitir tais efeitos.  

Nesse sentido, de acordo com os dados apresentados no Capítulo 3, há muito a ser 

feito. Apesar dos casos de sucesso, destacando-se aqui o caso da Coreia do Sul, onde a 

presença governamental foi de suma importância para a estruturação do sistema de 

inovação local, a maior parte dos casos apresentados demonstram insuficiências e uma ou 

mais áreas, dificultando o aperfeiçoamento inovativo do país. Cita-se como exemplo o 
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Brasil, que obteve grandes vantagens na área científica, mas não a aproveitou a contento 

devido à fragmentação do sistema nacional. 

É interessante destacar que os sistemas de inovação, em todos os seus níveis, 

formam uma linha de pesquisa relativamente nova. Diante disso, deve-se considerar que 

estudos mais aprofundados são necessários, em especial àqueles aplicados aos ambientes 

tão heterogêneos que estão presentes nos países em desenvolvimento. 
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