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1- “A abertura de novos mercados, estrangeiros e domésticos, e a organização da 
produção, da oficina do artesão a firmas, como a U.S. Steel, servem de exemplo do 
mesmo processo (106) de mutação industrial— se é que podemos usar esse termo 
biológico — que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de 
dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos.... Este 
processo de destruição criadora é básico para se entender o capitalismo. É dele que 
se constitui o capitalismo e a ele deve se adaptar toda a empresa capitalista para 
sobreviver.” (Schumpeter: 1942, p10)  
 
Interprete o parágrafo anterior a partir da leitura dos textos sobre concorrência 
Schumpeteriana e sobre a “visão baseada em recursos”, e responda:  
 

a) Quais são as principais CARACTERÍSTICAS desse tipo de concorrência?  Exemplifique. 
 

b) Quais são seus principais IMPACTOS sobre custos, preços, lucros, posição de mercado 
das empresas e sobre a estrutura do sistema econômico como um todo? 
Exemplifique. 

 
c) Quais os principais “ativos estratégicos” capazes fazer com que empresas prosperem 

nesse ambiente competitivo? Exemplifique.  
 
 
 
 



2- “Apesar da percepção dos estados unidos como o epítome da criação de riqueza 
liderada pelo setor privado, na verdade foi o Estado que se envolveu em escala 
maciça com os riscos do empreendedorismo para estimular a inovação”.  
        (Mazzucato: 2014: 154)  
 
“Do outro lado do cinturão de manufatura que abraça a costa sul da China, 
milhares de fábricas estão se voltando para a automação. É uma revolução 
industrial apoiada pelo governo e impulsionada por robôs como o mundo nunca 
viu” (Financial Times: junho, 2016). 
 
 
As duas citações anteriores evidenciam o envolvimento do Estado do processo de estímulo 
às inovações de fronteira e fomento à sua difusão, nos EUA e na China. Mas as formas de 
atuação diferem consideravelmente, como vimos, nos dois países. 
 
Explique, com base nos textos e aulas, essas diferentes formas de atuação, exemplificando-
as. 
 

Boa prova 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 


