
e uma perspectiva chinesa, que tal 
parece a economia americana? Mui
to bem, na realidade. 

É verdade que o país tem seus proble
mas, postos a nu pela crise financeira. Mas 
os EUA ainda são a economia mais inovado
ra do mundo e conservam vantagens fun
damentais que a China, apesar de todo o su
cesso recente, pode apenas invejar. 

Quando a China arrancou a camisa de 
força do planejamento central e adotou po
líticas de mercado, uma nova classe de em
preendedor privado tirou proveito de tec
nologias prontas para uso e lançou o cha
mado Milagre Chinês. Há mais de três dé
cadas o país vem gozando da vantagem de 
ter chegado depois — de ser um "late mo
ver" —, apostando em mão de obra e terra 
baratas e em inovação e ideias importadas. 
Essa estratégia, obviamente, não pode du
rar para sempre. O custo crescente de mão 
de obra, energia e matéria-prima já está mi
nando a competitividade de empresas chi
nesas. Em resposta, algumas tentaram ele
var preços, mas com pouco sucesso. Num 
mercado do comprador, o cliente se recusa 
a pagar mais, sobretudo porque fornecedo
res não conseguem diferenciar nem melho
rar seus produtos e serviços. 

Para colocar de outra forma, a vantagem 
do "Made in China" está rapidamente de
saparecendo. No futuro, a meta precisa ser 

"Created in China", ou concebido na China. 
Não será fácil chegar lá. Inovar exige muito 

mais do que mão de obra barata. Para come
çar, é preciso financistas criativos, empren-
dedores inspirados e cientistas de primeira. 
E mesmo com tudo isso, é preciso ainda uma 
cultura que permita que a inovação floresça. 

Na China e em outras partes, há quem 
acredite que o planejamento central pode, 
sim, desempenhar a contento a função de 
organizador e coordenador da inovação. 
Essa gente não podia estar mais errada. O 
processo de busca de novas tecnologias e 
ideias é criativo, baseado em tentativa e er
ro. Informação e experiência são cruciais 
para a inovação e só é possível consegui-
las com o envolvimento no processo. Au
toridades do governo não têm como ajudar, 
pois não possuem incentivos para a aqui
sição de informação e de experiência que 
não sejam relevantes para sua carreira po
lítica nem para sua renda pessoal. 

O que promove a inovação, em última 
análise, é uma mão invisível, mas forte: o 
mercado para novas ideias. Nele, quem 
se atreve a pensar o impensável e a correr 
grandes riscos é premiado com fama e for
tuna. Nesse mercado, "enriquecer é glorio
so", como declarou certa vez o líder chinês 
Deng Xiaoping. Mas, para transformar no
vas ideias em produtividade e riqueza, o 
mercado também precisa do apoio de insti
tuições como a propriedade privada, o capi
tal de risco e o mercado acionário — nenhu
ma das quais é forte hoje na China. 

A estratégia da China de copiar e imitar 
ajudou a encurtar a distância em relação ao 
mundo desenvolvido, mas tal abordagem 
traz problemas a longo prazo. Muito pouco 
valor é dado à pesquisa original e a direitos 
de propriedade intelectual. Políticas gover
namentais só reforçam o problema. Quando 
empresas enfrentam disputas e processos j u 
diciais ligados à PI, autoridades locais seden
tas de crescimento muitas vezes oferecem 
solidariedade e apoio a autores da pirataria, 
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que constituem seu eleitorado. Esse desres
peito por direitos de propriedade intelectual 
produz ganhos a curto prazo, mas na prática 
mata a esperança de uma comunidade flo
rescente de P&D chinesa e abala o potencial 
de crescimento do país a longo prazo. 

Não é nenhuma surpresa, portanto, que 
a China tenha tido pouco sucesso no fomen
to à inovação. A versão chinesa da Nasdaq 
foi criada anos atrás para ajudar a financiar 
start-ups, mas logo virou um canal para i n -
siders desovarem o investimento de forma 
rápida e rentável. Autoridades fizeram vista 
grossa a irregularidades em investimentos e 
transações pré-IPO, o que minou a confian
ça pública. A cotação de ações não avança 
muito, sobretudo porque altos executivos 
de empresas recém-listadas desovam sua 
participação assim que podem. O capitalis
mo de compadres triunfou à custa do em-
preendedorismo e da inovação de verdade. 
Aliás, a maioria das principais empresas chi
nesas de tecnologia é financiada por insti
tuições estrangeiras e listada na Nasdaq. 

Os enormes saltos econômicos da Chi
na fizeram o país avançar. Não obstante, os 
EUA, apesar de seus próprios temores so
bre o futuro, continuam a ser a economia 
mais competitiva do mundo. O país é mo
vido por forças de mercado, não pelo plane
jamento central. Premia a inovação. Prote
ge a propriedade intelectual. Tem institui
ções confiáveis, que minimizam a corrup
ção e o compadrio. O que o americano mais 
precisa é reconquistar a confiança em sua 
máquina de inovação e ignorar apelos para 
a intervenção pelo governo, que só vai su
focar a criatividade dos indivíduos mais ta
lentosos do país. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Reinventadndo os EUA, São Paulo, v. 90, n. 3, p. 14, mar. 2012.




