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INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa teve como objetivo uma análise geral do contexto do desenvolvimento econômico 

e tecnológico chinês conjuntamente com pontuações mais específicas no que diz respeito a indústria 

4.0, destacando-se principalmente a Inteligência Artificial no setor da saúde. Buscando justificativas para 

a posição atual da China no contexto global e o seu posicionamento frente ao cenário emergencial do 

COVID-19.  

Sendo um dos pontos chaves desta pesquisa evidenciar o objetivo chinês de se tornar líder 

mundial na área de Inteligência Artificial até o ano de 2030 (Roberts, H., Cowls, J., Morley, J. 2021), e 

todo o projeto interno que está sendo elaborado para se alcançar tal meta. 

METODOLOGIA: 

No decorrer da pesquisa, buscamos realizar um panorama de discussão que foi dividido em dois 

blocos principais de análise. No primeiro, procurou-se estabelecer as conceptualizações gerais do 

desenvolvimento chinês, buscando compreender o processo político e socioeconômico pelo qual a China 

vem passando, considerando sobretudo a notável mudança estrutural nos últimos anos, a qual justifica 

sua posição de disputa atual de liderança no contexto internacional. Deixando claro que tal cenário não 

se constituiu de maneira repentina, mas sim advinda de todo um projeto endógeno em busca de 

resultados de longo, médio e curto prazo. O segundo bloco de estudos e análise, faz conexão com o 

primeiro à medida que enfoca na compreensão das estratégias, políticas e medidas de suporte ao 

avanço da Inteligência Artificial (IA) e demais mecanismos da Indústria 4.0. Pontuando-se aqui, 

principalmente, o setor da saúde e os planos que visam o encaminhamento rumo ao “futuro inteligente” 

dos cuidados à saúde, distribuindo recursos eficientes e aplicabilidade. 

Para realizar tal panorama, foram utilizadas diversas ferramentas de pesquisa, destacando-se 

aqui os planos políticos que foram divulgados pelo próprio governo chinês. Os quais abarcavam temas 

como o reforço da necessidade de se dominar os segmentos de fronteira tecnológica buscando um 

posicionamento de liderança tecnológica dentro da indústria (Diegues e Roselino, 2020), denominado 
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de Plano Nacional de Inteligência de Nova Geração (PNIA) e o destaque para o setor da saúde com 

medidas estratégicas de médio e longo prazo visando a impulsão do progresso tecnológico 

conjuntamente com o desdobramento da ciência médica do Plano “Healthy China 2030” (HC 2030). 

Contando-se com estruturas de comando desses planos tanto advindas do setor privado como dos 

governos locais, apesar de serem colocados pelo governo central. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Pontuando-se inicialmente o aspecto mais histórico da discussão proposta por esta pesquisa, há 

de se considerar como pontapé inicial das mudanças estruturais o panorama da China no pós-1949, 

destacando-se o advento do primeiro plano nacional de ciência e tecnologia com a criação da Academia 

Chines de Ciências (CAS), sendo uma peça-chave para o desenvolvimento que viria a se efetivar 

futuramente (Hiratuka e Diegues, 2021).  Ocorre a intensificação dessas políticas a partir dos anos 90, 

após a abertura, fomentada pelas reformas realizadas pelo governo chinês visando a criação dos 

mecanismos necessários para se consolidar como uma economia de mercado, não abandonado a forte 

regulação estatal no processo.  

Entretanto, com a abertura supramencionada, o governo chinês nota a ameaça a subordinação 

para com a tecnologia estrangeira que a acompanha. Visando contornar essa situação, estabelece-se 

uma estratégia de desenvolvimento produtivo, levando em consideração, dentre os mecanismos do 

governo, uma combinação entre o Estado e o Mercado paralelamente ao estabelecimento de planos 

focados na ciência, tecnologia e inovação.  O lançamento do PNIA evidencia o reforço do governo em 

destacar a importância de se dominar os segmentos da fronteira tecnológica em busca de combater a 

dependência dentro da estratégia de desenvolvimento, tendo em vista o acirramento da competição 

internacional no âmbito da indústria 4.0 (Diegues e Roselino, 2020). O plano também destaca o uso da 

IA para o enfrentamento de desafios sociais relevantes.  

Analisando de maneira mais profunda esse enfrentamento, destaca-se o posicionamento chinês 

e sua desenvoltura tecnológica no setor da saúde. Há de se considerar que o panorama de 

industrialização e urbanização crescente tem como consequência o envelhecimento da população, 

mudanças contínuas nos espectros de doenças e condições ecológicas por exemplo. Frente a isso, 

busca-se com o auxílio das inovações, sobretudo na IA, uma melhora no sistema de serviços médicos 

de saúde, reformando o modo de prestação de cuidados médicos simultaneamente à atenção na 

prevenção aos fatores afetam a saúde humana (Tan X, Liu X, Shao H., 2017). Partindo-se desses 

objetivos, o governo chinês divulga em 2016 o projeto HC 2030, sendo um plano estratégico de 

estruturação da saúde na China nos próximos 15 anos. Sua estrutura pode ser resumida em 4 princípios 

fundamentais: prioridade na saúde; inovação; desenvolvimento científico; equidade e justiça.  
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(Figura 1 – O resumo da visão do plano HC 2030 –; Tan X, Liu X, Shao H. Healthy China 2030: A Vision for Health 

Care. Value Health Reg Issues. 2017.Página 113) 

Nota-se na figura acima que, baseadas no cenário nacional, as condições de saúde devem ser 

priorizadas e colocadas em posição estratégica no processo de políticas públicas. No qual a indústria 

deve seguir a liderança governamental, dando “play” nos mecanismos de mercado e acelerando 

reformas nas principais áreas enquanto, de maneira paralela, incentiva o desenvolvimento científico e 

tecnológico, estabelecendo uma espécie de “Business of Science” (China Pharmaceutical Industry 

Report, 2018). Uma das maiores mudanças trazidas no plano foi de transitar da busca por um 

desenvolvimento somente econômico para uma promoção coordenada de desenvolvimento ecológico, 

saudável e econômico.  

Essa nova geração de tecnologia da informação desencadeada pelo processo de 

desenvolvimento chinês, representada por big data e tecnologia de inteligência artificial (IA), tem sido 

amplamente utilizada frente ao cenário pandêmico do novo Coronavírus como importante suporte básico 

(Dong J, Wu H, Zhou D, Li K, Zhang Y, Ji H, Tong Z, Lou S, Liu Z, 2021). A pandemia apresentou um 

pano de fundo único para a resposta de emergência, diagnóstico e tratamento de eventos súbitos de 

saúde pública, evidenciando o despontamento da China no cenário mundial no que diz respeito a 

inovações tecnológicas que foram se fazendo necessárias. Tendo em vista que o COVID-19 assumiu 

diferentes formas ao longo da evolução da doença, e exigiu a tomada de medidas cada vez rápidas e 

dinâmicas frente as mudanças da situação epidêmica, as condições de tratamento dos pacientes e sua 

resposta a várias decisões de tratamento em consideração. A pandemia expôs a inacessibilidade dos 

recursos médicos, sobretudo ao considerar a escala continental a qual a China é composta quando uma 

das medidas preventivas se dá por meio de distanciamento e lockdown, fazendo-se necessário 

mecanismos que auxiliem na otimização e acessibilidade (Deloitte China, 2021).  

Hoje, a China já é o segundo maior mercado de saúde do mundo (Deloitte China, 2021) e espera-

se que cresça em importância no cenário global, um mercado que não se pode ignorar e que atrai 

continuamente novos investidores globais e participantes inovadores proeminentes da indústria “Life 

Sciences and Health Care” (LSHC), na era pós-pandemia. O cenário pandêmico apenas acelerou e 

evidenciou esse panorama, se tornando ponto de diversas pautas de políticas públicas em âmbito 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

nacional e internacional, impactando em escala global à medida que auxiliou muitos outros países 

durante a pandemia, como por exemplo via suporte das vacinas contra o COVID19.  

CONCLUSÕES: 

Com o processo de desenvolvimento chinês, a transformação das mentalidades, somadas aos 

modelos de negócios em constante mudança devido à COVID-19, sua demanda por uma “economia 

online”, a construção de novas infraestruturas e a crescente propensão a transformações tecnológicas, 

sobretudo na área da saúde, fazem surgir um panorama de estratégias de longo prazo que fomenta a 

capacidade inovativa endógena. Essa conjuntura torna possível o cumprimento dos planos estipulados 

pelo governo central e dos objetivos neles colocados, como a meta de se tornar líder mundial na área 

de Inteligência Artificial até o ano de 2030.  

Nos próximos 10 anos, há a previsão de que o setor de saúde, primordialmente, passará por uma 

transformação sem precedentes. Inovação radical e mudanças na natureza dos serviços e processos 

são aguardadas para o setor, evoluindo do serviço médico tradicional para o gerenciamento inteligente 

da saúde. Também se espera o influxo de cada vez mais líderes intersetoriais. Não apenas empresas 

farmacêuticas e de saúde, mas também players de inovação científica e tecnológica, sendo uma das 

pontuações principais desse projeto nacional um maior aprimoramento da construção de políticas 

socioeconômicas e sistemas institucionais, visando uma China mais “saudável” e tecnológica. 

 

BIBLIOGRAFIA 

HIRATUKA, Celio; DIEGUES, Antonio Carlos. Inteligência artificial na estratégia de 

desenvolvimento da China contemporânea. 2021 

 

Roberts, H., Cowls, J., Morley, J. et al. The Chinese approach to artificial intelligence: an analysis 

of policy, ethics, and regulation. AI &amp; Soc 36, 59–77 (2021). https://doi.org/10.1007/s00146-020-

00992-2 

 

Dong J, Wu H, Zhou D, Li K, Zhang Y, Ji H, Tong Z, Lou S, Liu Z. Application of Big Data and Artificial 

Intelligence in COVID-19 Prevention, Diagnosis, Treatment and Management Decisions in China. 

J Med Syst. 2021 Jul 24;45(9):84. doi: 10.1007/s10916-021-01757-0. PMID: 34302549; PMCID: 

PMC8308073. 

 

Global Business Reports. China Pharmaceutical Industry Report. 2018. 

 

DIEGUES, A. C. e ROSELINO, J. E., “Política industrial, tecno-nacionalismo e indústria 4.0: a 

guerra tecnológica entre China e EUA”. Texto para Discussão (Campinas), v. 401, p. 1-19, 2021. 

 

https://doi.org/10.1007/s00146-020-00992-2
https://doi.org/10.1007/s00146-020-00992-2


 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

Deloitte China. Internet Hospitals in China: The new step into digital healthcare. 2021. 

 

Deloitte China. 2021 China LSHC M&A Market Whitepaper. 2021. 

 

Tan X, Liu X, Shao H. Healthy China 2030: A Vision for Health Care. Value Health Reg Issues. 2017 

May;12:112-114. doi: 10.1016/j.vhri.2017.04.001. Epub 2017 May 23. PMID: 28648308. 

 

 

  


