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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e a manutenção do setor de semicondutores é estratégica para

diversos países no globo. Coração da indústria de eletrônicos, mas praticamente invisíveis no

dia a dia, ganham cada vez mais importância na economia moderna, sendo vitais para a

manutenção e o desenvolvimento do chamado período técnico-científico, definido por Santos

(1994) como:

“Nesta nova fase histórica, o Mundo está marcado por novos signos, como:
a multinacionalização das firmas e a internacionalização da produção e do produto;
a generalização do fenômeno do crédito, que reforça as características da
economização da vida social; os novos papéis do Estado em uma sociedade e uma
economia mundializadas; o frenesi de uma circulação tornada fator essencial da
acumualção; a grande revolução da informação que liga instantaneamente os
lugares, graças aos progressos da informática.” (SANTOS, 1994. p 117)

Aliando as ideias de Santos (1994) sobre o período atual e as novas dinâmicas que se

impõe com as de Naughton (2021) em relação a especificamente a importância do setor, que

descreve o caráter essencial dos chips para o setor de comunicações, armazenamento de

dados, inteligência artificial e outras tecnologias, emergentes ou não, podemos reforçar como

os chips servem de base para a economia moderna.

Sendo assim, o avanço do setor acaba por ditar, consequentemente, o avanço do

próprio setor de informática e comunicações, servindo de sustentáculo para as mudanças

implementadas pelo próprio sistema capitalista. Ademais, apesar das ideias de Santos (1994)

também se referirem a sobre como o Estado atua nos países subdesenvolvidos e emergentes,

não se aplicam a atuação do Estado chinês, assim como a história econômica da China, sendo



muito mais marcado pela ideia do Estado Empreendedor, descrito por Mazzucato (2014), sua

síntese sobre esta nova fase do capitalismo mundial é essencial para o entendimento da

importância do setor.

De acordo com Fillipin (2016), as economias com as capacidades de produção, ainda

mais de design e criação desses componentes, são beneficiados por incontáveis efeitos

positivos: (I) Independência tecnológica, por se tratar de um setor de base para a fabricação de

incontáveis produtos, inclusive essencial para o desenvolvimento do setor de defesa; (II)

Barateamento dos bens de capital; (III) Geração de bons empregos. Apesar de servir de base

para outros setores, possui uma densidade tecnológica impressionante, demandando grandes

gastos em P&D e tempo para o seu desenvolvimento. A China também se configura como um

grande consumidor de semicondutores, tendo importado 350 bilhões de dólares do produto

em 2020 (FP ANALYTICS TEAM, 2021), a necessidade do país pelos chips acaba por criar

uma intensa dependência tecnológica, a qual se tem o objetivo de ser superada.

Para o entendimento de como o setor de semicondutores se insere na estratégia chinesa

de desenvolvimento, além dos benefícios citados acima, é necessário retomar alguns pontos

da história política e econômica do país. O primeiro deles remonta à revolução de 1949, que

rompe e instaura um novo modelo econômico e lança um objetivo maior a ser conquistado, a

superação do chamado “século das humilhações”. Ademais, podemos citar também a

ascensão de Deng Xiaoping em 1978 como outro ponto chave da construção atual da

economia do país (Naughton, 2007).

Ambos os eventos citados acima marcam rupturas do modelo econômico chinês, assim

como apresentam importantes contribuições para a formação atual do país. Milaré e Diegues

(2012) apresentam a importância da Era Mao para a formação da indústria de base, essencial

para a sustentação de um projeto ampliado de industrialização. A era Xiaoping foi marcada

por uma mudança estrutural na economia chinesa, encerrando o modelo de economia

planificada e iniciando a transição para uma economia de mercado (Naughton, 2007). No

entanto, é interessante ressaltar que transição talvez não seja a melhor palavra para descrever

este processo, uma vez que transição remete a uma movimentação contínua a um objetivo,

que no caso seria uma economia de mercado aos moldes ocidentais.

A análise da história econômica nos mostra o contrário. Apesar da orientação ao

mercado e o fim da economia planificada, o Estado chinês continua presente e atuante nos

rumos da economia. O planejamento estatal é central para as dinâmicas econômicas

estabelecidas, sendo o Estado um agente coordenador da iniciativa privada e dos rumos da



vida econômica. Este papel é demonstrado por Hiratuka (2018) que enfatiza a atuação dos

bancos públicos e das empresas estatais, assim como sua importância na economia e nos

rumos do desenvolvimento do país.

O interesse no desenvolvimento da indústria de semicondutores não é atual,

remontando desde o período maíoista, a atividade a princípio era de um caráter

essencialmente estatal e voltada para o setor militar (RHO, LEE e KIM,2015), que chegou a

apresentar um setor auto-suficiente, porém defasado em relação ao panorama internacional

(MAJEROWICZ e MEDEIROS, 2018) . No entanto, apesar do interesse histórico no setor, o

crescimento de sua importância no decorrer do tempo, assim como o papel estratégico já

citado no desenvolvimento tecnológico de qualquer economia, fazem com que o seu

desenvolvimento ganhe cada vez mais centralidade na estratégia chinesa por independência

tecnológica. Essa centralidade é demonstrada em alguns dos grandes planos de

desenvolvimento recentes lançados pelo governo chinês, como Made In China 2025

(NAUGHTON, 2021).

METODOLOGIA
A metodologia principal utilizada foi a de revisão bibliográfica. Foram pesquisados

três tópicos principais: (I) A economia chinesa; (II) o setor de semicondutores; (III)

Desenvolvimento econômico e o papel do Estado na economia. A bibliografia foi encontrada

majoritariamente em acervos virtuais, como Scielo, O Repositório da Produção Científica e

Intelectual da Unicamp, a REC(Revista de Economia Contemporânea) e outras fontes. No

decorrer da pesquisa também foram realizadas reuniões entre orientador e orientando, onde

ocorreram o debate e a discussão de ideias e informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os esforços do governo chinês para levar a China até a fronteira tecnológica são

notáveis. Políticas como a transferência quase forçada de tecnologia, subsídios amplos para a

atividade econômica inovadora, assim como o amplo investimento do governo chinês no

desenvolvimento de seu sistema científico, dentre outros, marcam o compromisso da China

em alcançar os países desenvolvidos. Há um sucesso relativo do esforço chinês, que tem se

lançado a fronteira em alguns setores, como o de inteligência artificial, mas tem apresentado

dificuldade em outros, como o de semicondutores (ATKINSON e FOOTE, 2019).

A incapacidade de alcançar a fronteira tecnológica dos semicondutores vai muito além

do próprio esforço doméstico. O setor é parte integrante da disputa tecnológica travada pelos



Estados Unidos e pela China, sendo uma das áreas das quais é de interesse Norte Americano

que os chineses não avancem. Dentre as ações recentes, há destaque para a tentativa do corte

de fornecimento desses artefatos para a Huawei, assim como iniciativas do governo dos EUA

para expansão da produção nacional, em especial para os chips de maior intensidade

tecnológica (EURASIA GROUP, 2020), essenciais para alimentar a crescente e desenvolvida

indústria de alta tecnologia chinesa, que acaba sendo extremamente dependente da importação

dos chips (MAJEROWICZ e MEDEIROS, 2018).

Apesar de Atkinson e Foote (2019) reforçarem a “ameaça” que a China representa

para o mundo desenvolvido em termos de tecnologia, os relatório apresentados tanto pelo

Eurasia Group (2020) quanto pelo FP Analytics Team (2021) tem tom pessimista quanto às

chances da China conseguir se tornar um país líder no setor de semicondutores, com o

segundo descrevendo o seguinte cenário:
“Despite massive investment, China is highly unlikely to achieve independent
semiconductor manufacturing capabilities in the next five to 10 years. Chinese
companies are unable to compete against top-tier firms because of limited access to
semiconductor manufacturing equipment (SME) and software, and their overall lack
of industry knowledge hinders the development of a self-sufficient supply chain.”
(FP ANALYTICS TEAM, 2021)

Ademais, é necessário ressaltar que, apesar de provavelmente não conseguir atingir

seus objetivos a curto e médio prazo, a China tem diminuído consistentemente o gap com os

Estados Unidos. De 2006 a até 2016, Atkinson e Foote (2019) descrevem o seguinte

movimento: “Nevertheless, Chinese semiconductor value-added relative to U.S. levels has

increased from 51 to 145 percent, and its exports have grown from 84 to 304 percent”. Apesar

do crescimento, companhias estrangeiras têm estado historicamente entre as maiores

fornecedoras de chips para o mercado chinês, sendo que em 2014 a lista dos 10 maiores

fornecedores não continha uma única empresa chinesa (MAJEROWICZ e MEDEIROS,

2018).

CONCLUSÃO
A ascensão econômica chinesa tem posto em cheque muitas das posições do xadrez

geopolítico global, sendo a principal candidata a tomar o posto de maior economia mundial.

No entanto, PIB, apesar de ser um indicador importante, isoladamente só demonstra

quantidade. Com a maior população do mundo, parece natural e uma questão de tempo até

que o país se torne, de fato, a maior economia do mundo. O posto de maior economia, apesar

de importante, não garantirá por si só, a ascensão chinesa como maior potência no cenário



mundial, e sim o domínio tecnológico. Apesar de estar em vias de alcançar os Estados

Unidos, não é garantido que a China conseguirá, principalmente no setor de semicondutores,

alcançar a fronteira. Como demonstrado, a tecnologia dos chips dita as dinâmicas de

desenvolvimento de todos os outros setores dependentes, e o caminho para chegar nesta parte

da fronteira tem se demonstrado mais difícil e árduo do que o restante.
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