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Introdução
• Estagnação secular (Gordon, 2016) ou nova revolução 

tecnológica (diversos.....)?
• Mais uma revolução tecnológica – a profusão de 

diagnósticos como uma medida empírica de mudanças 
estruturais em curso 
– Rifkin (2011, 2014)
– Brynjolfson & McAfee (2014)
– Srnicek (2017)
– Schwab (2016)

• Três balanços gerais sobre a nova revolução 
tecnológica (... e empregos)
– OECD (2016, 2017)
– McKinsey GI (2017) 
– Banco Mundial (2016)



Introdução: revoluções tecnológicas na história do 
capitalismo (Perez, 2010)



Introdução: dinâmica mais turbulenta (Duménil et al, 2015; 
Ribeiro et al, 2017) – superposição de GPTs?



Introdução: notas metodológicas

• Inovação e incerteza – cuidado com as 
previsões (o alerta de Rosenberg, 1996)

• Destruição criadora ou criação destrutiva 
– qual a ordem? qual a dinâmica?

• Cuidado com:
– impressionismo
– alarmismo

• Dificuldades para avaliar revoluções 
tecnológicas emergindo – Marx em 1883



Introdução: três desafios para a ciência e a tecnologia 
global como legado das cinco revoluções tecnológicas

• Pobreza persistente - associada à
desigualdade crescente e à distribuição 
mundial da carga da doença

• Cenário de aquecimento global: o peso 
das tecnologias baseadas em carvão e 
petróleo (2.000 gigatoneladas de CO2)

• Novas pressões decorrentes de 
mudanças demográficas – vidas mais 
longas



1. As inovações da atual revolução tecnológica 
emergente e a indústria 4.0 - www as a big bang

(working-in-progress, Ribeiro et al, 2019)

Year Citting Papers
2000 113.499               
2001 183.845               
2002 242.038               
2003 351.227               
2004 432.450               
2005 546.439               
2006 649.726               
2007 789.356               
2008 898.799               
2009 1.051.133            
2010 1.107.497            
2011 1.217.007            
2012 1.337.982            
2013 1.432.335            
2014 1.467.102            
2015 1.512.825            

Berners-Lee Tree's Temporal 
Evolution



1. As inovações da atual revolução tecnológica emergente 
e a indústria 4.0 –uma “era Google”?

• Ponto de partida: a www
• Uma economia internacionalizada: o Google é

global desde a sua criação - o seu berço é a 
World Wide Web

• RESULTADO: um novo continente para a 
acumulação de capital

• Virgílio Almeida no Valor (08/08/2018) 
– “as tecnologias de inteligência artificial dominadas 

por um pequeno grupo de empresas americanas 
(Google, Amazon, Facebook e Apple) e por algumas 
empresas chinesas, como Baidu, Alibaba e Tencent”





1. As inovações da atual revolução tecnológica 
emergente e a indústria 4.0 (OECD, 2016)



1. As inovações da atual revolução tecnológica emergente 
e a indústria 4.0 - Metamorfoses do capitalismo

• Uma nova fase? SIM
• Quais suas características?

– Novas GPTs, que se sobrepõem
– Salto na internacionalização das economias (www como big 

bang da nova fase)
– Firma multinacional como a unidade básica do sistema 

• com suas redes de subcontratação
• articulando cadeias globais de valor
• divisão internacional das atividades de P&D (GINs)

• Combinação com transformações geopolíticas decisivas: 
emergência da China e de seu investimento em ciência 
e tecnologia

• Emergência de rudimentos de um sistema global de 
inovação? SIM



2. Notas sobre a emergência de um sistema global 
de inovação (Britto et al, 2013)



2. Notas sobre a emergência de um sistema global 
de inovação (Ribeiro et al, 2018; Britto et al, 2019)

Year Nodes Connections Average Nodes Exponent
1991 144.810        225.468            1,56                   3,70
1994 170.120        292.725            1,72                   3,49
1997 209.470        394.976            1,89                   3,38
2000 307.998        644.155            2,09                   3,23
2003 381.616        829.467            2,17                   3,17
2006 441.181        1.005.060        2,28                   3,01
2009 513.414        1.177.881        2,29                   3,01



3. O impacto diferenciado das novas tecnologias no centro 
e na periferia

• A revolução industrial e a reconfiguração
da divisão centro-periferia (C. Furtado, 
1987)

• Ver esquema (rascunho, próxima página)





3. O impacto diferenciado das novas tecnologias no centro 
e na periferia – a crescente heterogeneidade da periferia 

(Ribeiro et al, 2016)



3. O impacto diferenciado das novas tecnologias no centro e na periferia –
Brasil: a armadilha da renda média como uma indicação da necessidade de 

mudanças estruturais para redução do hiato (Albuquerque, 2018)
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3. O impacto diferenciado das novas tecnologias no centro e na periferia –
Brasil: a armadilha da renda média no século XXI (Albuquerque, 2018)
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4. Políticas de inovação para esta nova fase 
do capitalismo global

• Celso Furtado (1987): conformar ou reformar?
• Uma alternativa global de reformas

– Piketty (2013, capítulo 15): um imposto global sobre o capital
– Inovação institucional internacional – romper o descompasso 

entre a internacionalização e a falta de instituições 
internacionais

– Rosenstein-Rodan (1984): um sistema internacional de bem-
estar

– Fortalecimento do sistema internacional de inovação
– Direito democrático de ir e vir
– Duas bandeiras centrais: redução da jornada de trabalho e 

educação técnica e universitária universalizadas
• No Brasil: completar a formação do sistema de inovação 

no quadro da emergência de rudimentos de um sistema 
internacional de inovação (oportunidades e desafios)



4. Políticas de inovação para esta nova fase 
do capitalismo global

• Inserção ativa na ordem global: cinco setores prioritários
– Biotechnology, given the development already achieved in health, agriculture and 

given the biodiversity potential of the Amazon;
– Nanotechnology, given the accumulation of experience of the country in sectors 

producing conventional materials, especially those of mineral and metallurgical 
base;

– Solar energy, given the advances in the energy sector - hydraulically based and 
fossil based - and the insolation levels of the country, especially in poorer 
regions;

– Big data, given the country's capacity in software and the possibility of taking 
advantage of the informational wealth provided by SUS as a platform for medical 
research;

– Robotics, given the historical presence of an industry of capital goods in the 
country, and the strategic role of this sector to raise labor productivity in the 
country, with consequences on expanding capacity to improve working 
conditions and articulate changes in the journey with a structural reform of social 
security.

• Inovação institucional chave: combinação da construção do sistema de 
inovação com o sistema de bem-estar social

• ... em um quadro de fortalecimento da democracia


