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Resumo 

 

Nas últimas seis décadas, o Estado brasileiro criou de um conjunto de instituições e políticas 

de incentivo ao processo inovativo na estrutura produtiva nacional. Contudo, apesar dos 

significativos esforços, os mesmos se mostraram insuficientes para impulsionar o salto 

qualitativo necessário para fazer o país e as empresas nacionais figurarem entre os principais 

produtores de ciência e inovação em escala mundial. Neste sentido, este artigo tem como 

objetivo apresentar uma parte da discussão heterodoxa acerca da relevância das políticas 

industriais de inovação para o desenvolvimento econômico e social, tendo como pano de fundo 

a experiência brasileira a partir dos anos 1950. Tais concepções e o histórico das políticas de 

promoção da inovação implantadas no Brasil evidenciam que a política industrial estrita não é 

suficiente para promover processos inovativos ou os sistemas de inovação necessários para a 

inserção das empresas domésticas em cadeias produtivas dinâmicas, bem como promover o 

crescimento e desenvolvimento socioeconômico  
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Introdução 

 

Nas últimas seis décadas o debate sobre política industrial de inovação no Brasil 

trafegou por caminhos distintos, em alguns momentos tratado como prioridade estratégica, em 

outros, completamente esquecido.  

Neste sentido, a inconstância das ações públicas para o setor produtivo direcionadas à 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I) – associada ao insuficiente investimento da iniciativa 

privada em pesquisa e desenvolvimento (P&D) – responde, em parte, pelo baixo nível de 

competitividade e precária inserção de empresas nacionais em cadeias produtivas dinâmicas 

que exigem de seus principais atores altos índices de inovatividade e produtividade.  
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Soma-se a isto, a falta de regularidade das políticas de apoio à pesquisa acadêmica 

básica e experimental, que situa a produção científica nacional em um patamar abaixo daquele 

considerado necessário para colocar o país entre os principais “produtores de ciência”. Além 

disso, de forma mais ampla, entende-se que os gargalos na estrutura inovativa nacional também 

impõe barreiras significativas ao desenvolvimento econômico e social sustentado no longo 

prazo. 

Assim, mesmo que existam casos emblemáticos de instituições e centros de pesquisa de 

referência – como ITA, USP, Fiocruz e Embrapa – e empresas brasileiras inovadoras – Natura, 

Embraer, Petrobras, WEG, por exemplo –, estes não são suficientes para impulsionar as 

atividades inovativas na maior parte dos setores produtivos e em suas respectivas cadeias de 

valor, bem como, auxiliar na promoção do desenvolvimento socioeconômico e do bem-estar. 

O trabalho parte da noção apresentada em Marques (2003, p.4), de que “o ator social é 

moldado pelo conjunto de relações sociais que estabelece com outros atores relevantes e que 

todas as ações, fenômenos e instituições econômicas só são significativas se lidas à luz da sua 

inclusão em um quadro de relações sociais significativas”. Deste modo, o autor propõe um 

rompimento com a análise estática da economia tradicional e chama a atenção para a relevância 

dos processos históricos, a partir de uma dinâmica social, política e institucional4. 

Dito isto, este artigo tem como objetivo apresentar uma parte da discussão heterodoxa 

acerca da relevância das políticas industriais de inovação para o desenvolvimento econômico e 

social, tendo como pano de fundo as ações do Estado brasileiro a partir dos anos 1950. 

O trabalho encontra-se organizado em três seções, além desta introdução e uma seção 

dedicada às considerações finais. A primeira seção apresenta concepções de política industrial 

que norteiam o debate. Os argumentos apresentados auxiliam a compreensão da retomada do 

tema em anos recentes, sobretudo, a partir da ideia de uma política industrial amplificada e 

coerente com as demais políticas e funções do Estado. A segunda seção, chama a atenção para 

a relação entre política industrial e inovação. Em verdade, a seção trata o caráter indissociável 

entre as ações públicas de promoção do setor produtivo e o fomento à atividade inovativa. A 

terceira seção, conjuga os elementos apontados pelas seções anteriores ao apresentar e discutir 

as principais ações e políticas destinadas ao desenvolvimento de CT&I engendradas no Brasil 

da década de 1950 até o Plano Brasil Maior de 2011. 
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mas sim a negação à crença de que seria possível prever de forma generalizada contínua as ações dos agentes, com 
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1. Concepções de Política Industrial: visões norteadoras para o debate  

 

Conforme Corden (1980) e Johnson (1984), a política industrial funciona como um 

elemento catalisador do crescimento econômico, bem como um motor para o desenvolvimento 

das diferentes atividades produtivas que devem estar concatenadas com as demais funções do 

Estado. Deste modo, uma política para o setor produtivo deve ter como pano de fundo um 

arcabouço macroeconômico que garanta à mesma plena condição para seu desenvolvimento, 

ou seja, um modelo de política industrial que não fique subjugado às diretrizes da política 

macro, mas que seja complementar a esta. Mais que isto, apontam que as ações públicas de 

fomento à indústria também podem afetar os objetivos da política macroeconômica, o que 

requer a harmonização das propostas para que seja possível a promoção do crescimento 

sustentado. 

Neste contexto, para Johnson (1984), três fatores devem ser analisados na definição da 

política industrial: a estrutura de mercado predominante na economia; as condições político-

históricas vigentes; bem como o estágio de desenvolvimento econômico do país. Ou seja, as 

especificidades territoriais são referências importantes na tomada de decisão da proposta de 

política a ser adotada. 

Complementar à Corden (1980) e Johnson (1984), apresenta-se, a seguir, definições de 

política industrial que que norteiam a abordagem deste trabalho. Na primeira delas, Bianchi e 

Labory (2006) definem política industrial como a variedade de ações públicas destinadas a guiar 

e controlar o processo de transformação estrutural da economia. Assim, as políticas de fomento 

à produção devem consistir em grandes conjuntos de medidas que visam fornecer o quadro 

adequado para o desenvolvimento industrial, mas também o desenvolvimento econômico e 

social de forma mais ampla. Os autores defendem uma abordagem holística da política para um 

melhor entendimento da mecânica do conjunto em que a indústria é um componente na 

construção do desenvolvimento. Esta representação, destaca a necessidade de se criar condições 

políticas adequadas e estruturas políticas capazes de sustentar o crescimento no longo prazo. 

Para Suzigan e Furtado (2006), a política industrial é, em vários sentidos, uma ponte 

entre o presente e o futuro, entre as estruturas e as instituições que existem e aquelas que estão 

em processo de constituição e desenvolvimento. Para os autores, a política industrial representa 

um importante instrumento para lidar com a dinâmica das transformações na estrutura 

produtiva, mas que, entretanto, de forma isolada não é capaz de promover as alterações 

necessárias para garantir saltos quantitativos e qualitativos. Deste modo, também para estes 



autores é evidente a necessidade de coordenação entre a política industrial e as demais ações 

públicas de fomento ao crescimento e ao desenvolvimento. 

Cano e Silva (2010) entendem que a política industrial assume papel de caráter 

estratégico como um instrumento de estímulo ao desenvolvimento do país, sendo uma de suas 

principais tarefas, a coordenação dos esforços públicos e privados em direção aos interesses 

coletivos. Neste sentido, os autores alegam ser necessária uma política industrial com a 

capacidade de coordenar o todo e ao mesmo tempo considerar as especificidades da realidade 

em suas várias dimensões, apoiada em uma perspectiva dinâmica de longo prazo. 

Cimoli et al. (2009), corroboram as definições acima apresentadas ao afirmarem que 

todas as experiências históricas de crescimento sustentado encontram as condições de 

desenvolvimento em um conjunto de instituições e políticas públicas. Para os autores, mesmo 

que argumentos contrários a ação do Estado na promoção da política industrial sejam comuns, 

a suspensão do apoio oficial traria consequências perniciosas, pois uma parte significativa dos 

setores têm dificuldades em atrair volume suficiente de capital privado para manter o nível de 

investimentos necessários à promoção do crescimento e do desenvolvimento produtivo, 

econômico e social. 

Bianchi e Labory (2011) apresentam três razões para o debate sobre política industrial. 

Para os autores, em primeiro lugar, os mercados não são capazes de promover a autorregulação 

e, portanto, os Estados-Nacionais têm um papel importante contexto da economia mundial. Em 

segundo lugar, perspectivas de longo prazo não podem ser ignoradas, a postura rentista de curto 

prazo dos mercados financeiros não consegue suprir as demandas estruturais da sociedade. Em 

terceiro lugar, um quadro de economia política é útil para compreender a complexidade do 

sistema econômico e das políticas que visam fomentar o desenvolvimento industrial. 

Neste contexto Bianchi e Labory (2011); Stiglitz, Yifu e Monga (2013) defendem uma 

política capaz de traçar ações de longo prazo que conduzam a economia a um caminho de 

desenvolvimento industrial sustentável e coerente, considerando as interdependências entre 

instrumentos e níveis de política; entre estratégia e organizações; organizações e seu ambiente 

e assim por diante. Estes autores, corroboram a ideia presente em Nelson e Winter (2005) de 

que a elaboração e correção de políticas públicas são partes de um jogo complexo de múltiplos 

atores.  

Portanto, a política industrial não é tratada como um instrumento que visa corrigir falhas 

de mercado, mas como elemento de política estratégica, com elevado grau de interação entre 

os atores envolvidos e essencial ao crescimento e desenvolvimento econômico. A partir destas 

premissas, Bianchi e Labory (2011) propõem que a política industrial seja delineada a partir de 



dois eixos compostos por quatro alavancas. Esta ideia é representada pelos autores a partir da 

estrutura de um “relógio” como pode ser observado na figura 1.  

 

Figura 1 – Quatro alavancas para o desenvolvimento industrial 

 
Fonte: Bianchi e Labory (2011). 

 

No eixo norte-sul estão as alavancas “inovação” e ‘território”. Apresentada pelos 

autores como a capacidade de criar conhecimento e aplicar esse novo conhecimento em 

processos produtivos; a “inovação” é o elemento dinâmico que sustenta o desenvolvimento. Tal 

dinâmica inclui o papel das interações entre os agentes econômicos e a importância do 

aprendizado a partir da cooperação entre empresas, universidades, centros de pesquisa, governo 

e consumidores e etc. A dimensão “território” destaca a importância do enraizamento dos 

processos produtivos em territórios, a partir de recursos locais, tais como o capital social e a 

infraestrutura (BIANCHI; LABORY, 2011).  

O eixo leste-oeste é formado pelos “disposições” e “direitos”. Os “direitos” estão 

relacionados à possibilidade de os indivíduos tomarem parte no desenvolvimento, bem como 

em processos produtivos e competitivos. As “disposições” determinam conhecimentos, 

competências e recursos dos indivíduos, e, portanto, sua capacidade de participar dos processos, 

juntos com outros recursos necessários para realizar as atividades econômicas. Os níveis de 

governo são representados pela quinta dimensão da imagem, ou seja, o “ponteiro das horas” do 

relógio (BIANCHI; LABORY, 2011). 



As áreas intermediárias cobertas pelo “relógio” representam os diferentes focos da 

política industrial. A área nordeste consiste nas medidas para desenvolver infraestrutura e 

financiamento para que as empresas tenham condições de promover a inovação. 

A área sudoeste é referente às políticas sociais, que visam a promoção de bem-estar às 

comunidades e territórios. Novas políticas sociais também incluem capacitação para os 

trabalhadores, portanto, estendem-se a toda região noroeste. Direitos são outro elemento-chave, 

não apenas para as políticas sociais, mas também capital humano no sentido de treinamento e 

educação, proporcionando à população habilidades relevantes para o desenvolvimento 

industrial e econômico. A área sudeste representa as políticas de infraestrutura física de 

atendimento às demandas da indústria (BIANCHI; LABORY, 2011). 

Portanto, o debate em torno da temática da política industrial requer a capacidade de 

compreensão do papel da intervenção estatal; do planejamento de longo prazo; da relevância 

das interações entre os agentes; e, dos aspectos relacionados à inovação5. 

 

2. Política Industrial de Inovação 

 

Em que pese a discussão acerca do progresso técnico estar presente em Smith, Marx e 

Kalecki, a ideia da inovação como instrumento de competitividade foi consolidada de forma 

mais proeminente com a contribuição teórica de Joseph Schumpeter, ao discutir os benefícios 

da capacidade tecnológica inovadora para o desenvolvimento econômico, o que fomentou o 

surgimento de uma nova perspectiva de abordagem do tema. 

Schumpeter (1984), apresenta o que seria cinco tipos de inovação possíveis de serem 

adotadas pelas empresas: i) introdução de novos produtos; ii) introdução de novos métodos de 

produção; iii) abertura de novos mercados; iv) desenvolvimento de novas fontes provedoras de 

matérias-primas e outros insumos; v) criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

Em consonância com esta tipologia apresentada pelo autor, a definição de inovação apresentada 

pelo Manual de Oslo, referência para os estudos de inovação, diz que, 

uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

                                                           
5 No entanto, esta abordagem de política industrial não é única no campo heterodoxo. Chang (1994), por exemplo, 

apresenta uma visão mais restrita, associada a políticas verticais seletivas, vinculadas a metas para os diferentes 

setores da indústria que norteiam a utilização dos diversos instrumentos de estímulos e de sanções. Mesmo 

reconhecendo a interdependência entre as distintas políticas, esse enfoque privilegia a delimitação de um espaço 

próprio para a política industrial. O autor procura delimitar o espaço da política industrial de forma mais incisiva, 

excluindo as dimensões sistêmicas mais gerais. Este enfoque tem sido considerado pelas correntes liberais 

hegemônicas, tanto no campo da ciência econômica, quanto no campo político. 



marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE, 2006, p.55). 

 

Portanto, seja no texto clássico de Schumpeter, ou na publicação técnica da OCDE, a 

inovação é abordada de forma ampla, plural e com caráter transformador. Neste sentido, Dosi 

(2006) advoga que os benefícios das inovações, em virtude da sua natureza, podem levar à 

firma, à indústria e ao país, vantagens tecnológicas específicas, as quais se acumulam ao longo 

do tempo, dando origem a ciclos de desenvolvimento "virtuosos”. 

Complementar a esta visão, Plonski (2004, p. 109) entende a política industrial de 

inovação como a “articulação das formas pelas quais o Estado moderno e a sociedade enxergam 

as relações desejáveis entre a mudança cientifica e tecnológica, a inovação e o desenvolvimento 

econômico e social”. Deste modo, seria preciso a intervenção do Estado nas atividades e nos 

processos de cunho cientifico e tecnológico para produzir inovações que permitam atingir os 

resultados planejados nos campos econômico, social e político.  

Assim, embora o protagonista seja a empresa e o espaço de atuação o mercado, o Estado 

tem um papel relevante a desempenhar, seja ampliando a intensidade do processo seletivo, seja 

criando instituições facilitadoras do processo de geração e difusão de novas tecnologias 

(FERRAZ; DE PAULA; KUPFER, 2002). 

Nesse campo, a política industrial e a política tecnológica superpõem-se, 

dando lugar ao que se denomina hoje política de inovação. O âmbito da 

política industrial pela ótica da competência para inovar deve ser o estímulo a 

um ambiente econômico competitivo. Mais do que conferir prioridade à 

política antitruste, o Estado volta-se para estimular as empresas a 

desenvolverem novas capacitações, uma vez que o progresso tecnológico 

baseia-se em conhecimentos tácitos e específicos, de difícil transferência. 

Além disso, o Estado deve estimular a articulação e as alianças estratégicas 

para que essas aumentem as capacitações empresariais num ambiente 

competitivo mais seletivo. Em outras palavras, a cooperação entre empresas 

pode representar um aspecto da própria concorrência, e, portanto, pró-

competitiva e não uma conduta antagônica a ela (FERRAZ; DE PAULA; 

KUPFER, 2002, p.556). 

 

Neste sentido, para promover um ambiente indutor de condutas tecnológicas proativas, 

seria necessário mesclar instrumentos genéricos, que afetam o conjunto de agentes econômicos, 

com medidas seletivas, focalizadas em um grupo específico de empresas. 

A política de inovação deve abranger os esforços governamentais e estímulo à 

acumulação, difusão e criação de novos conhecimentos, novos produtos, serviços e processos. 

Assim, a inovação é tratada como a capacidade de criar e manter mecanismos de aprendizagem 

que podem ser aplicados na sociedade, portanto, um elemento que contribui para a dinâmica do 



desenvolvimento. Tal dinâmica inclui o “papel das inter-relações entre os agentes econômicos” 

e a importância do aprendizado a partir da cooperação entre empresas, universidades, centros 

de pesquisa, governo e consumidores e etc. (DOGSON, 2005). 

Os principais instrumentos para a promoção de uma política industrial inovativa seriam: 

(i) subvenção a projetos de alta densidade tecnológica; (ii) incentivos fiscais à pesquisa e 

desenvolvimento; (iii) financiamento em condições preferenciais para a inovação, (iv) compras 

do setor público, e a (v) disponibilidade de capital de risco para novos empreendimentos, além 

de medidas orientadas a garantir a apropriabilidade privada do investimento tecnológico 

(patentes) e manter padrões técnicos (metrologia, padronização e qualidade) (FERRAZ; DE 

PAULA; KUPFER, 2002). 

Dito isto, a ideia é que a política industrial de inovação deve ser vislumbrada como uma 

ferramenta de promoção do crescimento e do desenvolvimento socioeconômico que demanda 

um ambiente institucional e de política macroeconômica coerentes com os objetivos 

preconizados. Mas, sobretudo, um instrumento que tem em sua natureza a noção das 

especificidades que envolvem as economias e os setores em que as ações públicas são 

engendradas. 

 

3. Síntese das políticas e ações de fomento à inovação no Brasil: 1951 a 2011 

 

Segundo OCDE (2006), nos países em desenvolvimento o Estado tem um importante 

papel de indutor da inovação e do progresso técnico, a partir da criação das condições para que 

as empresas tenham interesse e consigam promover a inovação em seus produtos, processos e 

serviços. Neste sentido, o Estado deve ser agente na execução das políticas e no financiamento 

do avanço técnico e tecnológico, sobretudo, em virtude do baixo nível recursos destinados à 

P&D pelos setores privados nacionais.  

No Brasil, a partir dos anos 1950, o Estado deu início a um conjunto de políticas e ações 

voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. Os primeiros passos foram em direção à 

construção de uma infraestrutura institucional capaz de instrumentalizar e colocar em operação 

as políticas verticais e horizontais que seriam propostas a partir dos anos 1970.  

Assim, as criações do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em 1950, do 

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) ambos em 1951, além do BNDE em 1952 e Petrobras em 1953, podem 

ser consideradas de significativa relevância para a trajetória das políticas de inovação no Brasil. 



Ainda no âmbito da infraestrutura institucional, na década seguinte, em 1967, foi criada 

a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública à época vinculada ao Ministério 

do Planejamento que tinha a missão de promover o desenvolvimento econômico e social por 

meio do fomento público à CT&I6. Nos anos 1970 com a instituição do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND), pela primeira vez um plano de ciência e tecnologia foi colocado 

como meta de política no país7. 

Portanto, os primeiros movimentos em direção à política de fomento à inovação no país 

estão alinhados a ideia defendida por Chang e Evans (2000) e Chang (2011) de que a 

estruturação institucional é fundamental para a operacionalização das políticas públicas. 

O Primeiro Choque do Petróleo – em 1973 – obrigou a Petrobras a buscar soluções para 

suprir a demanda doméstica por hidrocarbonetos. Neste sentido, a consolidação do Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento (CENPES), instituído em 1963, e da Braspetro, criada em 1972, 

foram importantes no enfrentamento dos desafios colocados à indústria nacional de petróleo e 

gás natural. O objetivo era dar início a trabalhos de pesquisa, refino, exploração, transporte e 

comercialização de petróleo no exterior.  

Como resultado, observou-se o esforço contínuo voltado para a transferência, absorção, 

adaptação e desenvolvimento de tecnologias de processo e de produto, diretamente por meio 

do CENPES ou em cooperação com universidades, centros de pesquisa, empresas de 

consultoria, engenharia e fabricantes de equipamentos e materiais (PIRES, 2000). 

É neste contexto que a Petrobras cria forte competência em pesquisa aplicada e em 

engenharia básica, passando a gerar inovações em várias áreas, tanto no downstream8 como no 

upstream9, e a desenvolver seus próprios projetos conceituais de sistemas de produção 

offshore10. 

Em verdade, entre os anos 1960 e 1980, as empresas estatais foram as principais 

articuladoras do processo inovativo no país. Neste sentido, destaca-se, além da Petrobras, o 

papel desempenhado pela Eletrobrás, Embrapa e Telebrás, em significativos avanços nos 

setores de energia elétrica, agropecuária e telecomunicações. 

                                                           
6 Em 1985, a FINEP passa a ser vinculada ao recém-criado Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 
7 Neste mesmo período teve início os trabalhos de elaboração do Primeiro Plano Básico de Desenvolvimento do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT).  
8 Engloba as atividades de busca, identificação e localização das fontes de óleo, e ainda o transporte deste óleo 

extraído até as refinarias. 
9 É a parte logística. Transporte dos produtos da refinaria até os locais de consumo. Compreendendo o transporte, 

distribuição e comercialização. 
10 Produção em plataformas marítimas. 



Ainda nos anos 1970 são implantados o II Plano Nacional de Desenvolvimento (IIPND) 

– 1975-1979. Para Suzigan (1996), o II PND foi a última experiência brasileira de política 

industrial abrangente. A partir deste momento, o que se observou foram ações voltadas ao 

desenvolvimento de áreas específicas. Neste sentido, como resposta ao Segundo Choque do 

Petróleo, uma das principais diretrizes foi a busca por fontes de energia que pudessem ser uma 

opção alternativa ao petróleo a partir da ampliação do Programa do Álcool – criado em 1975. 

No entanto, entre o final do II PND até meados dos anos 1980, estabeleceu-se uma lacuna no 

debate sobre inovação no Brasil em virtude de um ambiente desfavorável provocado pelos 

desdobramentos que levaram à crise da dívida e também pelo cenário de transição do regime 

militar para um governo civil após duas décadas. 

Em 1985, já no governo Sarney, a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

restabeleceu a discussão da inovação tecnológica, incorporando a percepção de que setores 

estratégicos seriam portadores do processo de desenvolvimento no futuro e deveriam, portanto, 

ser fortemente apoiados pelo Estado. Essa visão, embora correta do ponto de vista estratégico, 

encontrava dificuldades de se viabilizar politicamente com a desaceleração do Programa do 

Álcool e do Programa Nuclear. Além disso, a pesquisa acadêmica, majoritariamente financiada 

pelo setor público, não dialogava à contento com o setor produtivo para dinamizar o processo 

inovativo no setor privado, o que enfraquecia ainda mais os elos entre a estrutura de ciência e 

tecnologia (C&T) e as empresas.  

No início da década de 1990, a desarticulação da política de C&T e da política industrial 

no governo Collor não deixou espaço para políticas ativas e a relação com o setor empresarial 

passou a ser regida pela visão de que a qualidade e a abertura de mercado resolveriam os 

problemas de competitividade (ARBIX; MENDONÇA, 2005).  

No entanto, conforme Tigre (2006), o que ocorreu foi o abandono de muitas linhas de 

produtos e componentes de alto nível tecnológico, que tinham maior valor adicionado. A 

estrutura produtiva orientou-se para segmentos nos quais as vantagens competitivas estavam 

alicerçadas no acesso a recursos naturais, provocando um movimento de reprimarização da 

pauta de exportações. 

Assim, em que pese a argumentação de Moreira e Correia (1997), acerca dos possíveis 

benefícios da abertura comercial para os setores industriais, entende-se que os resultados da 

abertura oferecida pelos governos Collor e FHC deixaram claro que era preciso mais que 

exposição à concorrência estrangeira para dinamizar a indústria nacional. Assim, no final dos 

anos de 1990 e início dos anos 2000, as políticas brasileiras de apoio à indústria e inovação 

passam a ser regidas por Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia com o objetivo de promover 



aproximação entre o setor produtivo e a academia, e a cooperação entre empresas e centros de 

pesquisa.  

Mais tarde, norteada pelos resultados da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 

(PINTEC) de 2000 são apresentadas as diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE) de 2003. Para Plonski (2004), a PITCE representa a retomada de 

uma ideia de política industrial mais organizada no Brasil. Elaborada como um plano de ação 

do governo federal, a política tinha como principal foco expandir a eficiência da estrutura 

produtiva, a inovação das empresas brasileiras e as exportações.  

Para isto, a PITCE foi dividida em três eixos: linhas de ações horizontais (inovação e 

desenvolvimento tecnológico; inserção externa; modernização industrial; ambiente 

institucional/capacidade e escala produtiva), promoção de setores estratégicos (semicondutores, 

software, bens de capital, fármacos e medicamentos) e atividades portadoras de futuro 

(biotecnologia; nanotecnologia; biomassa e energias renováveis). 

Complementares à PITCE e fundamentais para os propósitos da mesma, foram 

sancionadas a Lei da Inovação (Lei n.10.973/2004) e a Lei de Incentivos Fiscais à Inovação e 

à Exportação (Lei n.11.196/2005). A nova legislação buscava sanar as falhas na estrutura do 

sistema de inovação brasileiro visando a maior cooperação entre as instituições públicas de 

pesquisa e o setor privado. Além disso, tanto a PITCE quanto as alterações na estrutura legal, 

criaram uma base mais sólida para o avanço das políticas industriais de viés inovador que 

seriam apresentadas na segunda metade da década. 

Contudo, a PITCE sofreu críticas pela falta de informações e metas referentes aos 

setores que não foram contemplados pelos eixos supracitados. Como um avanço em relação à 

PITCE e um resposta às críticas feitas a esta, em 2008 foi anunciada a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), também chamada de “nova política industrial”.  

A PDP em consonância com o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia & Inovação: 2007-

2010 (PACTI), tinha como um dos principais objetivos, promover o avanço do esforço inovador 

das empresas industriais privadas nacionais. Dada a relevância da atuação do Estado nas 

políticas de investimento no setor produtivo, e o importante papel do avanço técnico, 

tecnológico e da inovação na mudança e desenvolvimento das estruturas produtivas, a nova 

política buscou enfrentar quatro desafios principais: i) ampliar a capacidade de oferta; ii) 

preservar a robustez do balanço de pagamentos; iii) elevar a capacidade de inovação; e iv) 

fortalecer as micro e pequenas empresas. 

 Um dos pontos de diferenciação da PDP em relação a outras políticas correlatas foi a 

organização de um conjunto de macro-metas para 2010, que poderiam ser claramente 



monitoráveis. Eram estas: i) ampliar a taxa de investimento na economia brasileira para 21% 

do PIB; ii) aumentar a participação brasileira nas exportações mundiais para 1,25%, o que 

significaria exportar US$ 208 bilhões em 2010; iii) ampliar os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) para 0,65% do PIB; e iv) ampliar em 10% o número de micro e 

pequenas empresas exportadoras (IPEA, 2009). 

A abrangência da PDP pode ser explicada, em primeiro lugar, pelo forte engajamento 

por parte dos ministérios relevantes, em particular, do Desenvolvimento, Comércio e da 

Indústria (MDIC), da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Fazenda (MF). Em segundo lugar, pela 

orientação pró-investimento, correspondente à natureza do processo de crescimento da 

economia brasileira naquele momento. Finalmente, pelo desenvolvimento de um sistema de 

governança adequado aos objetivos ao longo do período 2008-2010. Esta governança envolveu 

a organização de Comitês Executivos, setoriais ou temáticos, cada qual com sua Agenda de 

Ação, gerenciada por um sistema de informações, desenvolvido pela Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), que assegurou informações on-line sobre o estágio de 

desenvolvimento de cada medida (PDP, 2011). 

Na orientação da PDP, medidas relacionadas ao investimento foram preponderantes. A 

depreciação acelerada de capital e as reduções de taxas na forma de alívio fiscal e queda de 

juros foram medidas de impacto significativo sobre o custo do capital, sobretudo, após a eclosão 

da crise financeira internacional. Assim, a PDP apresentou desde o início a preocupação de 

fortalecer a dinâmica do crescimento e induzir sua sustentabilidade de longo prazo por meio da 

expansão do investimento, aumento da oferta, redução das pressões de demanda e geração de 

emprego formal. 

Conforme Cano e Silva (2010), a PITCE foi importante por reintroduzir na agenda de 

políticas públicas o tema da política de desenvolvimento industrial como um instrumento 

fundamental de desenvolvimento econômico. No entanto, para os autores, a PDP avançou ao 

conseguir aumentar o conjunto de instrumentos e de setores contemplados e ao tentar 

aprofundar a capacidade de planejamento, coordenação e gestão da política.  

É importante ressaltar que a mesma se apoiou em medidas horizontais, porém sem 

deixar de lado os instrumentos de política setorial que levaram em conta nas propostas de ação 

das distintas demandas dos setores contemplado pelo programa. No entanto, elaborada para um 

contexto de expansão da economia nacional em um cenário internacional favorável, a metas da 

PDP foram gravemente impactadas pelos desdobramentos da crise financeira.  

Com o objetivo de mitigar os impactos da crise e contextualizar parte das propostas 

apresentadas na PDP a uma nova realidade, no ano de 2011 o Governo Federal lançou o Plano 



Brasil Maior (PBM). Este plano estabelecia a política industrial, tecnológica, de serviços e de 

comércio exterior para o período de 2011-2014. 

Sob o guarda-chuva do PBM estava o Plano Inova Empresa. Focado no estímulo à 

inovação e à produção nacional para alavancar a competitividade da indústria, o plano buscou 

aproveitar competências presentes nas empresas, na academia e na sociedade, a partir da 

integração de instrumentos de vários ministérios e órgãos do Governo Federal. Contudo, o PBM 

foi frustrado pela deterioração da economia nos anos subsequentes e perda de interesse das 

empresas privadas nacionais em relação a agenda do Plano Inova Empresa. 

 

Considerações Finais 

 

As concepções apresentadas e o histórico das políticas de promoção da inovação 

implantadas no Brasil desde os anos 1950 evidenciam que a política industrial estrita não é 

suficiente para promover processos inovativos ou sistemas de inovação.  

Mesmo que ao longo de sessenta anos o Estado tenha realizado esforços significativos 

em direção à estruturação e desenvolvimento de políticas, programas e ações de fomento à 

inovação, em raros momentos a política industrial foi priorizada. Além disso, fica claro que em 

várias oportunidades as ações voltadas à promoção da inovação sofrem os impactos das 

oscilações das conjunturas macroeconômica e política, e das posições ideológicas adotadas pelo 

Estado brasileiro ao longo do período estudado. 

Assim, para que as futuras ações do Estado tenham reais condições de impulsionar 

alterações estruturais na dinâmica dos processos inovativos e construa um sistema nacional de 

inovação robusto, entende-se, como propõe Chang (2011), que os economistas e policy makers 

precisam basear suas reflexões e propostas de política na dinâmica do mundo real, sobretudo, 

analisando a trajetória histórica das instituições e o contexto em que estas se desenvolveram. 

Para o autor, esta é a única alternativa para o desenvolvimento de análises que permitam chegar 

a conclusões relevantes. 

Neste sentido, Cano e Silva (2010) diz ser necessário uma política industrial com a 

capacidade de coordenar o todo e ao mesmo tempo considerar as especificidades da realidade 

em suas várias dimensões apoiada em uma perspectiva dinâmica de longo prazo. E é importante 

também que os instrumentos de política sejam acompanhados de uma exigência de 

cumprimento de contrapartidas. 



Com isto, acredita-se que o aprofundamento das reflexões em torno de uma política 

industrial de inovação e seus impactos devem ser priorizados com o objetivo de garantir o 

entendimento das mudanças necessárias para o salto qualitativo da estrutura produtiva nacional.  
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