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Premissas

• “No mundo econômico, Natura non facit saltum”. 
– Alfred Marshall, Principles of Economics, 1890 [2013], p. 207

• “Um processo real de catching-up só pode ser 
alcançado através da acquisição da capacidade de 
participar na geração e no aprimoramento de 
tecnologias em oposição a fazer o simples ‘uso’ 
delas”.

- Perez and Soete, 1988, p. 459 (grifos meus)



Motivação

• Interesse crescente nas tecnologias da chamada 4RI e seus impactos em 
diversas áreas (produtividade, emprego, natureza do trabalho, 
sociedade, etc.), e as possíveis oportunidades para países em 
desenvolvimento.

• Surgimento de interpretações ou muito otimistas ou muito pessimistas 
com relação às consequências da 4RI para países em desenvolvimento.

• Nosso argumento: meio-termo. Indústria ainda é central para o 
desenvolvimento, mas não será fácil aproveitar as oportunidades da 4RI

“Mudanças tecnológicas e transformações nos 
padrões de globalização colocam em questão a 
viabilidade de estratégias de desenvolvimento 
lideradas pela manufatura (…)” (World Bank, 
2018, p. 1)



Base teórica: incrementalismo dentro do leapfrogging

• Ideia central: literatura sobre  leapfrogging e ‘janela de oportunidades’ - Perez and 
Soete (1988), Lee (2013), Lee and Malerba (2017)

• Momentos de mudança de paradigma tecnológico permitem mais facilmente a entrada de 
novos atores. Pelo menos duas barreiras à entrada são reduzidas:

• Capital mínimo necessário
• Experiência mínima necessária
• Conhecimento científico e tecnológico necessário é alto, porém a apropriabilidade desses conhecimentos 

ainda é baixa: poucas patentes, conhecimento livre em universidades
• Inércia dos incumbentes

• A questão é: essas janelas só se abrem para aqueles que já possuem um certo nível 
de capacitações tecnológicas (ex. países de renda-média)

• A construção dessas capacitações é um processo longo e gradual
• Engajamento com a produção
• Habilidades, financiamento, acesso a tecnologias estrangeiras, proteção, e incentivos públicos 
• Mudanças organizacionais (paradigmas tecno-econômicos – Carlota Perez)
• Mudanças institucionais (SNI)

Catching-up Leapfrogging



O que é a 4RI?
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O que é a 4RI?

Source: Andreoni and Anzolin (2019)



O que é a 4RI?

Source: Perez (2013)



Continuidade em revoluções

• Mesmo nas revoluções científicas e tecnológicas do passado, autores apontam que há continuidade: 

“É difícil apontar o que foi feito de radicalmente 
diferente pelos supostos revolucionários em 
comparação com seus predecessores” (SEP, 
2017)

“Em inspeção mais detalhada, várias inovações com 
efeitos indubitavelmente radicais são compostas de 
pequenos passos inventivos que parecem auto-evidentes, 
até lógicos, para os seus desenvolvedores” (Kasmire et 
al., 2012, p. 346)

Gênios solitários deixados na escuridão (Charles 
Babbage, Gregor Mendel)

• Ideia equivocada de que grandes efeitos devem ter grandes causas.
• É necessário distinguir entre os efeitos de novas tecnologias, e mudanças nas bases de conhecimento 

científico e técnico. 

Discontinuidades revolucionárias Especiação evolucionária

Thomas Kuhn



O que é revolucionário na 4RI?

• Tecnologias da 4RI são apresentadas como radicalmente novas e 
disruptivas

• Em termos de seus impactos potenciais: OK. Mas em termos da base de 
conhecimento necessário?

• Redes neurais: 1943, Internet: 1960s, Biotecnologia: 1970s, Robôs: 1960s
• Dados e processamento: Lei de Moore ainda é válida*

*Computação quântica pode 
alterar isso, mas ainda está 
em fases iniciais



O que é revolucionário na 4RI?

• Um aspecto que representa uma mudança na base de conhecimento é a fusão 
tecnológica

• Nesse sentido, o importante não é o aprendizado de capacitações em tecnologias 
específicas, mas o desenvolvimento de capacitações fundamentais, isto é:

“Capacitações para aprender novas soluções técnicas e organizacionais, integrá-las na 
produção, organizar e empenhar recursos no tempo para a efetiva aplicação dessas 
novas soluções”

“Temos a parte do computador, temos a 

parte da visão computacional, temos a 

parte da inteligência artificial, temos a 

parte da nuvem, temos a parte das 

aplicações. Nenhuma empresa ou 

indústria sabe todas as aplicações 

potenciais” (Diamandis, 2016)



Framework de análise

Sensores

Sistemas Cyber-físicos

Plataformas digitais



Impactos setoriais - oportunidades para leapfrogging



Impactos comuns aos setores

• Inovações em P&D, design, pré-manufatura

• Inovações de processo

• Inovações de produto

• Inovações no gerenciamento da cadeira produtiva (supply 
chain) e em modelos de negócios



Inovações em P&D, design, pré-manufatura

• Virtualização do processo de desenvolvimento de produtos. 

• Aceleração da prototipagem com a impressão 3D.

• Melhorias em modelagem e experimentos usando IA e Big 

data analytics.

• Melhoria em prospecção na indústria extrativa (e.g. Petróleo 

e Gás)

• Acelerar o processo de certificação de novos fármacos e 

químicos e de componentes para veículos e sistemas



Inovações de processo

• Manutenção preditiva

• Uso mais eficiente de energia e materiais

• Maior rastreamento e monitoramento da produção 

• Melhoria em controle de processos (temperatura, 

vibrações, deformações, etc.), melhor controle de 

qualidade (deep learning)

• Maiores rendimentos em processos químicos (biotecnologia)

• Produção inteligente e conectada: Uso de sensores e 

atuadores conectados (IoT), IA, computação em 

nuvem, robótica avançada e colaborativa, sistemas 

cyber-físicos e manufatura aditiva, com tecnologias de 

rede costurando tudo. 



Inovações de produto

• Produtos inteligentes e conectados. 

• Smart wearables (roupas, relógios, óculos)

• Smart home (Eletrodomésticos conectados)

• Smart vehicles (carros, aeronaves, drones, tratores, etc.). 

• Isso requer não só tecnologias digitais, mas também 

soluções de nanotecnologia e materiais avançados. 

• Produtos customizados: desde roupas feitas com 

impressão 3D até os remédios customizados da 

‘medicina de precisão’.



Gerenciamento da cadeia produtiva e novos modelos de 
negócios

• Maior capacidade de rastreamento e monitoramento de 

produtos tanto à montante (insumos e componentes 

demandados) e à jusante (entrega ao consumidor e descarte). 

• Melhor manejo de estoque (monitoramento, drones, robótica)

• Novo passo no paradigma just-in-time com monitoramento da 

demanda em tempo real

• Monitoramento do produto pós-venda, criando oportunidade 

de serviços pós venda (servitização da manufatura)

• Desintermediação, principalmente com as plataformas digitais

• Melhorias na tomada de decisão com insights criados por 

business data analytics.



Implicações de política

• Para países sem as capacitações fundamentais: as recomendações da 
literatura de capability building (Lall, 1992; Bell e Pavitt, 1992) ainda se 
aplicam: engajamento na produção, desenvolvimento de habilidades, políticas 
industriais ativas e desenvolvimento do SNI.

• Para países buscando fazer o leapfrogging: jogar com as forças de technology 
push e demand pull

• Setores push (TICs, Bens de capital): criação de ecossistemas, aproximando 
atores tradicionalmente separados, para facilitar a fusão tecnológica.

• Setores pull (Bens de consumo, Agroindústria, Extrativa, Insumos básicos, 
Fármacos, etc.): políticas de difusão tecnológica, reduzindo os custos e os 
riscos dos investimentos em novas tecnologias.

• A intensa adoção pelos setores pull gerará a demanda pelas soluções nos 
setores push, podendo gerar inovações incrementais adaptadas às condições 
locais, podendo criar empresas de sucesso nacional e internacional – se 
adequadamente incentivados e ‘disciplinados’



Resumo e Conclusão

• A 4RI não é tão nova assim em termos de suas tecnologias individuais
• Mas é revolucionária ao possuir fortes trajetórias de fusão tecnológica
• Países que querem se beneficiar dessas mudanças devem primeiro 

desenvolver suas capacitações fundamentais
• Aos que já as possuem, diversas oportunidades de leapfrogging se abrem em 

diversos setores, inclusive setores tradicionais de países em desenvolvimento 
(agricultura, têxteis, indústria extrativa)

• Para aproveitá-las, políticas industriais devem jogar com as forças de pull e 
push das novas tecnologias

• A 4RI parece tornar o catching-up ainda mais difícil, pois envolve desenvolver 
capacitações em diversas áreas simultaneamente

• Políticas industriais no século XXI terão de ser mais adaptadas às realidades 
das tecnologias digitais, e mais ágeis em perceber e aproveitar as 
oportunidades que aparecem. 
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