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Resumo 

 

O atual trabalho apresenta as premissas evolucionistas do crescimento da 

firma, de modo a avaliar as bases teóricas dos planos industrializantes PITCE e PDP, 

ambos implementados pelo governo brasileiro em 2004 e 2008, respectivamente. 

Também serão apresentadas as premissas dos planos e as medidas colocadas em prática, 

permitindo uma análise entre o que foi proposto e o que foi realizado. Por fim, um 

estudo com os resultados econômicos dos setores industriais envolvidos nos planos para 

verificar se as metas estabelecidas foram alcançadas. Com tais ferramentas será possível 

concluir a respeito da eficácia das atuações do governo nacional. 

 

Palavras-chave: política industrial, evolucionismo, inovação, PITCE, PDP. 
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Abstract 

 

The current work presents the evolutionist premises of the growing of the firm 

in order to evaluate the theoretical bases of the PDP and PITCE industrialization plans, 

both of them implemented by the Brazilian Government in 2004 and 2008, respectively. 

It will also be presented the assumptions of the plans and the measures put in practice, 

allowing an analysis comparing what had been proposed and what have been 

accomplished. Finally, it is also presented a study with the economical results of the 

industrial sectors involved on the plans, to verify whether the established goals were 

achieved. With such instruments it will be possible to make conclusions about the 

effectiveness of the current actions of the Federal Government. 

 

Keywords: industrial policy, evolutionism, innovation, PITCE, PDP. 
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Introdução 

 

Em 2003, após um período de maior estabilidade econômica, sem, no entanto, 

conseguir elevadas taxas de crescimento do produto nacional e como marco do novo 

governo que então se iniciava, foi elaborado a PITCE (Diretrizes de Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior) e a PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo) 

em 2008. Tais planos são complementares e visam agregar setores industriais de modo a 

reestruturar as bases produtivas da economia, estimulando setores de inovação para 

obterem ganhos de competitividade.  

 O presente trabalho tem o intuito de realizar uma análise desses planos 

industriais elaborados no Brasil após o ano de 2003 e, sob um enfoque evolucionista, 

analisar se, no plano teórico, as medidas implantadas incorporaram as diretrizes 

propostas e se, no plano dos resultados obtidos, as metas foram alcançadas. Como 

objetivos principais deste trabalho destacam-se elencar os elementos fundamentais de 

uma política industrial na visão evolucionista, verificar se os planos industrializantes 

PITCE e PDP possuem elementos de enfoque evolucionista, averiguar se as medidas 

dos planos industrializantes realmente foram implementadas seguindo as diretrizes 

propostas e avaliar se a partir de 2004 a indústria nacional atingiu as metas estabelecidas 

pelos planos em estudo. 

No primeiro capítulo serão colocadas em foco as bases comportamentais de 

uma firma inovadora de acordo com uma revisão da teoria proposta, considerando os 

principais autores e artigos críticos. Será importante destacar o que é um processo 

inovativo e quais os benefícios que o progresso tecnológico pode trazer para a 

sociedade/economia na qual está inserida esta firma. Após um breve debate sobre os 

pilares evolucionistas de uma política industrial, será feito um estudo, no segundo 

capítulo, sobre as políticas industriais PITCE e PDP que foram postas em prática nos 

anos 2004 e 2008, respectivamente, analisando as premissas e diretrizes dos planos e 

quais medidas foram realmente colocadas em ação. 

Em seguida, no terceiro capítulo, serão contrastadas as premissas teóricas dos 

planos com o arcabouço evolucionista a fim de identificar se existe ou não um viés 

evolucionista na elaboração dos planos. Por último, será analisado o desempenho da 

indústria nacional de setores envolvidos nos planos a partir de 2004, confrontando os 

resultados obtidos com as metas estipuladas. As fontes de dados, para o segundo e o 
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terceiro capítulo, serão os próprios projetos de lançamento dos planos, que foram 

elaborados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), balanços dos planos elaborados pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial – ABDI, pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), base de dados do MDIC, dados da Indústria, Desenvolvimento e 

Política Industrial (IEDI), assim como artigos e resenhas críticas que abordem o tema, 

entre outros. 
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Capítulo 1: A teoria econômica evolucionista 

 

Introdução 
 

Este primeiro capítulo tem o papel de inserir o debate em torno das premissas 

comportamentais de uma firma e dos fatores que condicionam seu desenvolvimento e o 

desenvolvimento econômico de uma nação segundo o corte teórico evolucionista/neo-

shumpeteriano. Com este pano de fundo será introduzida a questão acerca do papel das 

políticas públicas e de seus instrumentos para tal enfoque teórico.  

 

1.1 Apresentação da teoria econômica evolucionista  
 

Joseph Alois Schumpeter nasceu em 1883 em Morávia, antiga província 

austríaca, formou-se em Direito em 1906 pela Universidade de Viena e logo após sua 

graduação dedicou-se ao estudo de Economia e Ciência Política. Em 1909 foi nomeado 

professor de Economia, atividade da qual se afastou em 1919 para dedicar-se aos 

negócios e à política, e para a qual retornou em 1924. Schumpeter, assim como Karl 

Marx, tratou o capitalismo como um processo evolutivo, que por sua própria natureza 

nunca pode estar estacionário. É a partir desta visão que constrói as premissas de sua 

teoria.  

 

O impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da máquina 
capitalista decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de 
organização industrial que a empresa capitalista cria. (SCHUMPETER, 1984, 
p. 112) 

 

Em Schumpeter (1984) fica claro que é através do processo de introdução de 

inovações que a economia evolui. Inovar é implementar uma nova idéia que irá 

impactar na diferenciação de novos produtos, novos processos ou novas formas 

organizacionais. A concorrência pode ser entendida como um processo de permanente 

disputa que ocorre entre coisas diferentes e não entre coisas iguais. O processo de 

concorrência é que estimula a destruição de velhas estruturas para sobrepor novas 

estruturas. Este é o processo de Destruição Criativa, fato essencial e endógeno do 
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capitalismo. Isto ocorre porque o processo de concorrência não é somente via preços. 

Na realidade capitalista há outros meios de competição que são, por exemplo, via 

qualidade de produtos, esforços de venda, novos produtos, novas tecnologias, novos 

tipos de organização, dentre outros. 

Já a construção da teoria neo-schumpeteriana/evolucionista coloca em foco o 

papel da inovação como dinamizador do capitalismo moderno. O principal pilar de 

partida para esta nova construção é Schumpeter, sintetizado em outros autores como 

Nelson, Winter, Freeman, Dosi, Rosenberg, dentre outros. A teoria evolucionária é 

reconhecida pela critica à teoria neoclássica e pela introdução da tecnologia como fator 

endógeno à dinâmica do sistema.  Entretanto, a evolução tecnológica é também pauta de 

outras escolas do pensamento econômico, pois temos que Smith destaca a mudança 

técnica como motor dinâmico do sistema econômico através da especialização do 

trabalho e para Marx o progresso tecnológico é gerado endogenamente no sistema 

(PAULA; CERQUEIRA; ALBUQUERQUE, 2001). Contudo, as premissas da teoria 

evolucionista da firma, como mostradas a seguir, são distintas das demais ao tratar os 

aspectos relevantes do funcionamento da firma, dos determinantes do ambiente 

decisório e da natureza da tomada de decisões, partindo sempre da leitura da realidade 

para obter a formulação teórica. Schumpeter (1984) coloca a firma como principal 

responsável pelo desenvolvimento capitalista, uma vez que é ela quem determina os 

níveis de investimento e de inovações do sistema. Por isso diz-se que o modelo de 

crescimento econômico evolucionista possui fundamentos microeconômicos.  

Assim, este Capítulo 1 será iniciado com uma breve análise dos pressupostos 

da teoria evolucionária mostrando as benesses da inovação, no âmbito social e 

econômico, o papel da indústria e das instituições no processo inovador e encerrando 

com as diretrizes, segundo tal corte teórico, para se elaborar uma política industrial. 

Em princípio, será apresentado um resumo dos pilares da teoria neo-

schumpeteriana/evolucionista para introduzir suas especificidades. A economia não é 

estática, é algo dinâmico, que evolui com o tempo e que é afetada pelas estruturas 

sociais que regem o ambiente, portanto, cada economia e nação se desenvolvem de 

modo diferente uma da outra. Considera-se não haver qualquer ponto de equilíbrio 

ótimo a ser alcançado na economia, fruto da rejeição do preceito de racionalidade 

substantiva maximizadora, ou afirmação de que a racionalidade é limitada, e também 

por reconhecer a existência de incerteza na tomada de decisões. Ainda, a Path 

Dependency, e a existência de um processo de busca e seleção no mercado que 
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determina as empresas que foram bem sucedidas perante a concorrência são essenciais 

na caracterização de uma teoria evolucionista (SCHUMPETER, 1984; NELSON; 

WINTER, 2005). Existem diversos outros pontos de especificidades mas que podem ser 

considerados desdobramentos dos supracitados. Agora, cada um dos pontos citados 

como premissas básicas de uma teoria evolucionária serão descritos com mais detalhes 

na tentativa de sintetizar e interligar as idéias.  

A visão econômica neoclássica define o crescimento como um modelo linear, o 

qual passa a ser definido por ciência, tecnologia e produção. A ciência seria um bem 

público e exógeno à atividade econômica, a tecnologia um bem privado e seu progresso 

definido pela demanda do mercado. A elaboração neo-schumpeteriana surge com a 

proposta de ser uma alternativa consistente a essa visão (PAULA; CERQUEIRA; 

ALBUQUERQUE, 2001). Nesta visão alternativa, o foco é voltado para a competição 

via dinâmica da inovação, que é pela qual ocorrem desenvolvimento e crescimento 

econômico. O progresso técnico é que permite o processo de cumulatividade e a 

obtenção de rendas monopolistas.   

Resumidamente, pois não há a intenção de se estender sobre o assunto neste 

trabalho, a teoria neoclássica pressupõe pré-condições irreais de funcionamento da 

firma e do mercado para fazer valer sua teoria. Para Nelson e Winter (2005), no modelo 

ortodoxo, a dinâmica da firma é determinada por um conjunto de regras internas e 

externas (mercado), refletindo sempre um comportamento maximizador, ou seja, a 

firma age sempre em busca de maximizar seus lucros ou seu valor presente. Tal idéia 

faz-se possível por considerar que o ser humano possui totais condições de lidar com 

todas as informações disponíveis e interpretá-las da melhor maneira possível, ou seja, 

possível racionalidade substantiva. Considera-se ainda que as informações fluem de 

modo perfeito entre todos os agentes – informações perfeitas - e que não há incerteza 

quanto aos acontecimentos futuros.  Este seria um dos pilares estruturais de tal modelo. 

Outro pilar é o conceito de equilíbrio, que reflete o próprio funcionamento do mercado, 

pois uma vez que todas as firmas e agentes maximizam suas funções a oferta sempre 

encontrará demanda e, portanto, com preços de venda e quantidades produzidas em 

pontos ótimos. Nestas condições haverá equilíbrio de mercado. Outra crítica dos autores 

é que a teoria neoclássica tende a enquadrar a realidade na teoria ou invés de elaborar 

uma teoria que represente a realidade. 

Outros pontos de interpretação da teoria neoclássica levantados por Nelson e 

Winter (2005), e também sintetizadas por Strachman (2004) e Oliveira e Balanco 



6 

 

(2008), a respeito das pré-condições necessárias, mas não suficientes, para que a teoria 

de um equilíbrio geral seja válida, são: a tecnologia é uma variável exógena no 

desenvolvimento econômico; a ação do Estado na economia é ineficiente, exceto 

quando há falhas de mercado; os ofertantes e demandantes não conseguem influenciar 

individualmente os preços do mercado; não pode haver economias de escala; os 

rendimentos devem ser decrescentes; as tecnologias disponíveis estão ao alcance de 

todos; a concorrência é perfeita; a trajetória, de uma firma, por exemplo, não é 

dependente do seu passado; o mercado não é dinâmico, portanto não há desequilíbrios; 

dentre outros.  Tais condições que validam a teoria neoclássica vão contra as premissas 

evolucionárias da firma, como será visto no decorrer do capítulo.   

Autores evolucionistas vêem na concorrência a origem do processo evolutivo e 

dinâmico do sistema econômico, pois é através dela que se dá a escolha dos melhores 

produtos e, portanto, seleciona as empresas mais bem sucedidas em seus processos 

produtivos. Assim, a inovação, como fator determinante para a diferenciação do produto 

ou diversificação dos produtos, torna-se endógena ao sistema. Inovação, para o corte 

neo-schumpeteriano, é um processo de mudança tecnológica e este processo envolve 

mudanças políticas, econômicas, institucionais, sociais e culturais que transformam o 

ambiente e propiciam a inovação e o desenvolvimento econômico. Uma inovação 

produtiva pode ser simplesmente uma nova combinação dos fatores de produção, 

(capital, trabalho e tecnologia) que venha a modificar o processo produtivo. Cabe 

enfatizar que Schumpeter diferenciava desenvolvimento econômico de crescimento 

econômico. Para ele o crescimento pode ser causado puramente por variação 

quantitativa da produção, ou seja, aumento de produção em valor ou quantidade. Já 

desenvolvimento é uma alteração das bases e estruturas produtivas, as mudanças que 

surgem de dentro do sistema, incorrendo em melhorias de processos e produtos, e é a 

inovação o maior responsável pelas melhorias de processos e alteração das bases 

produtivas. As mudanças qualitativas das tecnologias, organizações e instituições é que 

proporcionam o desenvolvimento de uma sociedade. 

Desenvolvimento pode ser definido como produzir coisas com novas 

combinações, ou seja, com inovações. Para Schumpeter (1982, p.48) esse conceito 

engloba cinco casos: 
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1) Introdução de um novo bem – ou seja, um bem com que os consumidores 
ainda não estiverem familiarizados – ou uma nova qualidade de um bem. 2) 
Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda 
não tenha sido testado pela experiência do ramo próprio da indústria de 
transformação, que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta 
cientificamente nova, e pode consistir também em uma nova maneira de 
manejar comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, 
ou seja, de um mercado em que o ramo particular da indústria de 
transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse 
mercado tenha existido antes ou não. 4) Conquista de uma nova fonte de 
oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados (...). 5) 
Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria (...).  

 

Na visão evolucionista a firma é o principal agente causador da inovação 

tecnológica e é ela a responsável pela dinâmica do sistema capitalista. Para Nelson e 

Winter (2005) o ambiente em que as firmas estão inseridas está em constante mudança. 

Tal mudança é causada pelo fator inovação das empresas que estão sempre em busca de 

maiores ganhos, através da diferenciação do produto e obtenção de maiores margens de 

lucro, e sendo este processo endógeno ao sistema quer dizer que não há equilíbrio 

permanente no mercado. Uma vez que o mercado é dinâmico e a concorrência tende a 

premiar as empresas mais eficientes, a inovação destrói o equilíbrio. Portanto, o 

desequilíbrio é considerado um fator endógeno na teoria evolucionista. 

No âmbito organizacional, Coase (1937) enxerga que cada firma possui uma 

curva de custos diferente e combina seus fatores de produção diferentemente uma das 

outras, portanto a alocação de recursos de uma firma individual também é diferente da 

alocação da indústria como um todo. Essa diferenciação ocorre porque cada indivíduo 

pensa e age cada um na sua forma. Toda firma é formada por um quadro de 

funcionários com suas respectivas hierarquias e rotinas. O dia a dia é repleto de tomada 

de decisões, que no fundo refletem o comportamento e interesses não só da organização 

como também dos agentes. Coase considera essencial o papel dos gerentes e 

supervisores no desempenho da firma porque se torna um espelho do comportamento 

dos indivíduos. Para este último autor, as inovações organizacionais visam, em primeiro 

lugar, diminuir os custos de transação e não só aumentar os lucros. Custos de transação 

são os custos de negociação, de se garantir e redigir um contrato, de se buscar insumos e 

equipamentos no mercado, dentre outros custos que possibilitam a concretização do 

processo produtivo e que não são associados diretamente como fatores de produção. 

Para ele é necessário, e também custoso, identificar os custos de transação de uma firma 

para atacá-los de forma a diminuí-los.  
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Para Arrow (1974) os contratos diminuem a incerteza e devem ser 

contingenciais, englobando diversas condições e probabilidades. O problema é que não 

há plena disponibilidade de todas as informações entre todas as partes envolvidas no 

contrato, isto dificulta e torna custoso redigir um contrato com todas as variáveis.  

Nesta mesma linha de pensamento, Nelson e Winter (2005) evidenciam que a 

busca da firma pelo lucro é um pressuposto reconhecido, mas defendem que esta busca 

pela maximização constante de lucro não é seu objetivo central. A firma busca inovar 

seus produtos e processos de modo a ganhar novas fatias de mercado e/ou para manter 

sua fatia de mercado. Com reduções de custos de produção e maior eficiência produtiva, 

é possível aumentar as margens de lucro dos produtos, e com novos e diferenciados 

produtos o objetivo é ganhar fatias de mercado, mesmo que temporariamente enquanto 

a concorrência não produz itens similares. A inovação é a base do crescimento das 

firmas, sendo que é o empresário quem enxerga os rumos do mercado e toma as 

decisões, tornando-se assim um agente ativo. O empresário faz seu planejamento 

produtivo, mas entre o momento em que se fazem as estimativas de produção e ganhos 

para o período posterior e quando isso se realiza, muitas coisas mudam na realidade 

concorrencial, dificultando o batimento das metas estabelecidas.  

Mas para haver inovação é necessário investir em pesquisa e desenvolver 

novas tecnologias. Dosi (2006) caracteriza tecnologia como sendo um conjunto de 

artifícios de conhecimento, práticos ou teóricos, que possui caráter dinâmico, afastando 

assim os preceitos clássicos da estática tecnológica. Isso quer dizer que para haver 

desenvolvimento tecnológico é necessário haver conhecimento. Investir em Pesquisa e 

Desenvolvimento é essencial para as universidades, órgãos de pesquisas e empresas 

inovadoras porque é assim que se apropriam de novas habilidades. Para Nelson e 

Winter (2005) as habilidades dos indivíduos também se desenvolvem com as rotinas. 

Aqui habilidades são tratadas como “a capacidade de ter uma sequência regular de 

comportamento coordenado que em geral é eficiente em relação a seus objetivos” 

(NELSON; WINTER, 2005, p. 116-117). O comportamento habilidoso se adapta ao 

meio em que o indivíduo, ou firma, está inserido, é inter-relacionado e pode ser descrito 

em três elementos: é programático, pois é constituído de etapas subseqüentes, no qual 

um novo passo é dado a partir da conclusão de uma etapa anterior; existência de 

conhecimento tácito e; comportamento habilidoso requer efetuar escolhas, mesmo que 

ocorram de forma inconsciente. Para esses últimos autores, conhecimento tácito é 
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inerente ao indivíduo e se desenvolve ao longo do tempo. Trata-se de um conhecimento 

difícil de ser explicado de forma lógica, torna-se de certo modo inconsciente, por ser 

adquirido com a prática do dia-a-dia do indivíduo.  

Para Nelson e Winter (2005), o comportamento de uma organização, num 

sentido estrito, é a combinação do comportamento dos indivíduos que a compõem, e 

caracterizam o indivíduo como organizações complexas assim como as próprias firmas. 

A rotina, para uma firma, seria análoga ao comportamento habilidoso para um 

indivíduo. Realizar escolhas e tomar decisões regulares e previsíveis, por parte dos 

indivíduos, é muitas vezes realizada de forma programada, sem deliberações, e este 

modo de agir é a essência da habilidade. O ato de escolher pode ser realizado de forma 

consciente ou inconsciente, de acordo com a habilidade desenvolvida pelo indivíduo. 

Um comportamento habilidoso proporciona regularidade, eficácia e ocorre de forma 

automática para aquelas situações nas quais é necessário selecionar uma opção dentre as 

várias disponíveis.  

 

Em certo sentido, portanto, há um trade-off entre capacidade e escolha 
deliberada, imposto em última instância pelo fato da racionalidade ser 
limitada. As vantagens da habilidade são auferidas pela supressão da escolha 
deliberada, confinando o comportamento a canais bem conhecidos, e 
reduzindo a seleção de opções para outra parte do programa. (NELSON; 
WINTER, 2005, p. 134) 

 

 Tem-se, portanto, que o desenvolvimento tecnológico está intimamente ligado 

ao desenvolvimento habilidoso dos indivíduos, e essa habilidade irá progredir com as 

rotinas e pesquisas. Para tanto, faz-se necessário que as firmas, agentes ativos no 

processo inovador, invistam em P&D, em treinamentos e na capacitação do material 

humano como forma de estimular o aperfeiçoamento das habilidades dos trabalhadores. 

O Estado, órgãos de pesquisas e universidades também devem produzir e estimular 

novos conhecimentos e disseminá-los. Um novo conhecimento só se consumará em 

nova tecnologia se ele fluir de seu lócus de pesquisa e se transformar em melhorias de 

processos ou produtos. Neste sentido, o Estado desempenha papel primordial ao 

estimular a criação de um ambiente que proporcione interação entre as firmas e os 

diferentes centros de pesquisa (NELSON; WINTER, 2005).  

Para Rosenberg (1969), um fator importante para o desenvolvimento 

econômico é o surgimento de gargalos ou a necessidade de gerar mais eficiência 
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produtiva. A pressão imposta para que novas soluções sejam encontradas para diversos 

problemas colabora para o advento de novas tecnologias e consequentemente para que 

ocorra mudança técnica. Portanto, o processo dinâmico tecnológico está no surgimento 

de restrições produtivas, ou seja, nos desequilíbrios do mercado. 

  Da leitura de Dosi (2006) é possível destacar duas abordagens diferentes a 

respeito do que move a atividade inventiva. A abordagem da indução da mudança 

técnica pela demanda, apoiada em premissas clássicas, pressupõe que as forças do 

mercado é que reconhecem a necessidade de induzir as inovações. Os diversos bens 

ofertados no mercado incorporam especificidades que são traduções das preferências 

dos consumidores, ou seja, dos padrões de demanda. Por esta teoria, de acordo com a 

alteração da renda dos compradores, haveria maior demanda por alguns tipos de 

produtos em detrimento de outros, e tal movimento de demanda incitaria as empresas a 

inovarem seus produtos de modo a satisfazerem este novo padrão de consumo. Desta 

visão, o mercado é o indutor da mudança técnica, o que leva a entender o conceito de 

tecnologia como sendo “o de um mecanismo muito versátil e “responsivo”, passível de 

ser direcionado com esforço e custos limitados, numa direção ou noutra” (DOSI, 2006, 

p.34).  

Para a segunda abordagem, na visão deste mesmo autor, deve-se levar em 

consideração, ao analisar os fatores que proporcionam a inovação tecnológica, a 

complexa relação entre o ambiente econômico e as direções das mudanças técnicas. 

Aqui as mudanças ocorrem por impulso da tecnologia, uma vez que ela é considerada 

um fator autônomo ou quase autônomo. Primeiramente, são apresentadas definições que 

ajudam a entender o processo inovativo. Tecnologia é definida como um conjunto de 

parcelas de conhecimento, prático e teórico, de know-how, métodos, procedimentos, 

experiências de sucessos e insucessos e dos dispositivos físicos e equipamentos 

disponíveis. Por trajetória tecnológica o autor entende que é um padrão de atividades 

que soluciona problemas com base em paradigmas tecnológicos, sendo que a definição 

de paradigma tecnológico é “um “padrão” de solução de problemas tecnológicos 

selecionados, baseados em princípios selecionados...” (DOSI 2006, p.41), portanto, dá 

uma idéia de progresso, de evolução. Aqui, a trajetória tecnológica a ser seguida, dentre 

um conjunto de trajetórias possíveis, sofre influência de critérios econômicos pelo fato 

de haver incerteza associada a qualquer nova tecnologia em desenvolvimento. Não é 

possível prever com exatidão se uma tecnologia trará os resultados esperados ou não, 
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por isso, rentabilidade, exeqüibilidade e negociabilidade do produto são importantes 

para a definição da trajetória a ser seguida. Em uma economia capitalista, a capacidade 

da nova tecnologia de reduzir custos e gerar ganhos de escala também são critérios 

econômicos de seleção. Deste modo, o autor considera que o mercado determina o 

universo de possibilidades de surgimento de novos paradigmas tecnológicos, 

determinando tanto novas tecnologias como a obsolescência de velhas. 

Além das condições citadas acima, os avanços tecnológicos, em Dosi (2006), 

são determinadas por: (1) cumulatividade do progresso técnico, pois o conhecimento é 

cumulativo; (2) oportunidades tecnológicas do setor ou ramo de atuação; e (3) 

apropriabilidade privada resultante da mudança técnica, ou seja, qual apropriação 

econômica que o inovador terá decorrente da mudança técnica. 

O processo concorrencial gera a necessidade de inovar, mas para tomar tal 

atitude o empresário precisa elaborar novos projetos, novos produtos, contratar, investir 

e precisam de tempo. O empresário, como agente ativo, tem que enxergar as 

oportunidades que surgem no mercado através de sua leitura dos sinais do ambiente, 

promover os investimentos necessários e com isso ditar os rumos da empresa. Essa 

tomada de decisão é feita sob incerteza e a incerteza não está nos processos de inovar, 

produzir e difundir a tecnologia, e sim na trajetória que a tecnologia irá percorrer até sua 

aceitação no mercado. Não se pode determinar antecipadamente se um novo produto 

será aceito ou não, se terá respaldo no processo de seleção do mercado. (NELSON; 

WINTER, 2005, DOSI, 2006). Para Rosenberg (1969), os resultados de uma inovação 

não são conhecidos ex ante, os resultados de investimento e inovação serão conhecidos 

apenas no futuro e por isso sempre há incerteza neste processo. 

Não há conhecimento pleno de todos os acontecimentos do setor produtivo, da 

concorrência ou das externalidades que possam influenciar o mercado. Strachman 

(2004), em sua leitura evolucionista, aponta duas características essenciais de uma 

teoria heterodoxa e evolucionista: a não existência de equilíbrio ou racionalidade 

substantiva e existência de incerteza. Com esta visão, para Nelson e Winter (2005), a 

tomada de decisão ocorre diferentemente em cada empresa, não há o conhecimento da 

equação de produção dos concorrentes para saber quanto o mercado irá ofertar e assim 

determinar sua própria produção. A combinação de racionalidade limitada, incerteza dos 

acontecimentos futuros e informações imperfeitas, impede que as firmas venham a 

maximizar todas as escolhas possíveis, portanto o que ocorre é uma interpretação 
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subjetiva da realidade de acordo com a estratégia e conhecimento de cada empresa, e 

como a estratégia muda de uma firma para outra, mesma que sejam concorrentes num 

mesmo setor, as decisões tomadas e os resultados serão diferentes para cada firma. As 

escolhas e decisões, não rotineiras, são feitas a partir de deliberações: escolhe-se aquilo 

que parece ser o mais eficiente ou de acordo com as regras já estabelecidas, fruto de 

experiências e habilidades adquiridas ao longo do tempo. Tem-se então uma 

dependência da trajetória passada – Path Dependency – na qual o processo histórico de 

cada empresa, que culmina em acúmulo de conhecimento, delineia seu modo de agir. 

Dosi (2006) evidencia que o conhecimento é um processo cumulativo e que o 

desenvolvimento de novas tecnologias é influenciado pelo estágio tecnológico presente, 

ou seja, da tecnologia acumulada. A dependência do passado e acúmulo de 

conhecimento possuem relação direta com as atividades diárias, as rotinas. Nelson e 

Winter (2005) tratam deste assunto, como já exposto anteriormente, colocando que as 

habilidades são decorrentes de um trajeto histórico. 

Rosenberg (2006) também trata a mudança tecnológica como algo que evolui 

dependente da trajetória passada, como um processo histórico.  Muitas oportunidades 

aparecem e são aproveitadas sem que seja possível fazer um planejamento, são decisões 

ad hoc na qual a empresa ajusta sua posição e estratégia durante o próprio processo 

produtivo/inovador. É no dia a dia que a firma aprende novas tarefas, se adapta e coloca 

em prática suas inovações. Este aprendizado contínuo é chamado de aprendizado pela 

prática (learning by doing) ou aprendizado pelo uso (learning by use) e se relacionam 

diretamente com a dinâmica competitiva de seleção do mercado ao impor a condição de 

que as empresas que inovam e conseguem sobreviver foram as mais eficientes em seus 

investimentos. Aprendizado pela prática seria um aperfeiçoamento de habilidades com 

origem no processo produtivo, enquanto o aprendizado pelo uso “envolve uma 

experiência que tem início onde termina a aprendizagem pela prática” (ROSENBERG, 

2006, p.10) e está relacionado ao aprendizado ocorrido com o uso de produtos de alto 

grau de complexidade. Então, uma inovação desenvolvida é conseqüência de rotinas 

influenciadas por um processo histórico. Santangelo (2003) sintetiza as rotinas como os 

genes que determinam as especificidades de cada firma, em outras palavras são como 

um modelo de atividade que se repete em toda a empresa e que influencia seu modo 

comportamental.  

Cimoli et al.(2007) colocam as informações, e o conhecimento, como bens 

públicos com características de não-exclusivas e não-excludentes (exceto quando 
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houver patentes), ou seja, o fato de uma pessoa utilizar uma informação não exclui seu 

uso por outra pessoa. No entanto, para se gerar uma nova informação, há custos de 

produção. São custos incorridos para dar origem a esta nova informação, a este novo 

conhecimento, são custos prévios de pesquisas. Contudo, ressaltam que o custo de 

reprodução da informação é praticamente nulo e que seu uso contínuo gera retornos 

crescentes no sentido de que quanto mais a utiliza mais se aprende e maior é a 

probabilidade de se gerar novas informações e conhecimento, ou seja, maior a 

probabilidade de se inovar.  

 Por esta razão, para sobreviver à concorrência, torna-se necessário investir 

continuamente. 

 

Uma outra função da concorrência, nesse sentido mais ativo, é premiar e 
realçar as escolhas que se mostram boas na prática e suprimir as ruins. 
Espera-se que, a longo prazo, o sistema competitivo promova as firmas que 
na média escolhem bem, e que elimine ou force a reforma das firmas que 
erram constantemente. (NELSON; WINTER, 2005 p. 401) 

 

Santangelo (2003), em sua leitura das premissas evolucionistas, expõe que 

dada a incerteza e racionalidade limitada, não é possível o agente conhecer e calcular 

todas as possíveis alternativas que o mercado oferece e que essas alternativas serão 

realmente conhecidas durante o processo de tentativa e erro.  

A concorrência possui a função de premiar as melhores práticas e empresas, 

criando um dinamismo de mercado que força a constante busca por inovações. Este 

caráter endógeno da tecnologia gera um movimento contínuo de desequilíbrio do 

mercado. No mercado ocorre o processo de busca e seleção. Ao introduzir um novo 

produto ou uma inovação no mercado, a empresa busca obter lucro. Esta busca por 

ganhos é um procedimento estratégico da firma que é validada ou não pela seleção feita 

pelo mercado a respeito do produto. Portanto, seleção é o mecanismo de validação da 

inovação através da concorrência. Paula, Cerqueira e Albuquerque (2001), ao 

sintetizarem as idéias de Nelson e Winter (2005) a respeito das relações entre inovações 

e mercado, explicitam que o progresso tecnológico sofre um processo de busca e 

seleção no mercado. As firmas são movidas pelo lucro e por isso buscam inovar, sendo 

essa busca influenciada pela trajetória tecnológica anterior, e seus conhecimentos 

acumulados, e pela rentabilidade esperada que esta inovação irá proporcionar. Já a 
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seleção ocorre no mercado, validando ou não a inovação por meio do processo de 

concorrência e sua aceitação e sucesso. Portanto, concluem que o mercado é um lócus 

de seleção e não de equilíbrio nos processos de busca e seleção.  

Nelson e Winter (2005) descrevem as relações elaboradas por Schumpeter ao 

tratar estrutura de mercado e inovação e apontam que o “nível de monopólio da 

organização” permite à firma “vantagens de aptidões” para inovar. Em setores 

tecnologicamente progressistas a função do processo concorrencial, portanto, é o de 

selecionar e premiar as empresas que são mais eficientes em seu processo de inovação. 

As empresas que na média acertam mais na inovação de seus produtos e processos 

conseguem se destacar e ganhar fatias de mercado e obter maiores lucros. Com este 

processo seletivo, a longo prazo em alguns setores, a tendência é que surjam grandes 

firmas que possuam poder de mercado a ponto de interferirem na formação de preços 

dos bens. A concentração de mercado seria algo inerente ao desenvolvimento do 

mercado nesses setores de tecnologia. Nesta visão, uma firma grande possui vantagens 

de economias de escala em P&D, vantagens de escala na produção e comercialização, 

vantagens para obter financiamentos e se auto-financiar, maior capacidade de 

exploração de mercado de novos produtos, e assim por diante. Um fator que impulsiona 

o progresso tecnológico é o tamanho da firma e, portanto, sua capacidade de obter as 

“vantagens de aptidões”. No entanto, estes mesmos autores destacam que firma grande 

não é sinônimo de possuir poder de mercado ou de monopólio.  

Para Dosi (2006), a estrutura do mercado - seu tamanho e grau de concentração 

– é considerada uma variável endógena do sistema e dependente da trajetória anterior, 

uma vez que as inovações são resultantes da capacidade de inovação passada, das 

oportunidades tecnológicas passadas e dos graus de apropriabilidade das inovações 

anteriores que as empresas do setor aproveitaram. A inovação é, portanto, incentivada 

pela possibilidade de se obter posições monopolistas, mesmo que temporárias, isto 

porque o processo de imitação da nova tecnologia e sua disseminação tende a reduzir as 

taxas de lucro das empresas pioneiras, movendo as firmas novamente em busca de 

outras inovações num processo contínuo. Para este último autor, as empresas que estão 

sempre próximas às fronteiras tecnológicas, ou seja, “o mais alto nível alcançado em 

relação a uma trajetória tecnológica, com respeito às dimensões tecnológicas e 

econômicas relevantes” (DOSI 2006, p.46), empreendem mais atividades de inovação. 
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Os pensadores alinhados à teoria evolucionista acreditam que em um mercado 

no qual ocorra concorrência perfeita, o processo de inovação é mais difícil de ocorrer 

devido aos baixos estímulos que o ambiente proporciona. Conforme já citado, 

Schumpeter (1984) defende que a inovação tecnológica é endógena ao sistema e que ela 

mesma é um fator desestabilizador ao proporcionar que o agente inovador bem sucedido 

obtenha rendas monopolistas, concentre capital e ganhe novas fatias de mercado. Então, 

ao passo que a introdução de novas tecnologias tende a levar o mercado ao 

desequilíbrio, à concentração e criar dinâmica sistêmica, se desfaz o preceito ortodoxo 

de que o mercado atua em concorrência perfeita. Para os evolucionistas, um dos 

principais fatores que estimulam as empresas a investirem em inovação é exatamente o 

fato do mercado não operar em concorrência perfeita, porque assim esperam obter 

lucros monopolistas com seus produtos. 

Para Possas (2006) a concorrência e o monopólio (oligopólio) não são 

antônimos. Maiores ou menores graus de monopólio são possíveis graças à existência 

da concorrência que, com sua dinâmica, permite que o mercado selecione as empresas 

mais aptas. Mercado no sentido neo-shumpeteriano seria o ambiente no qual ocorre o 

processo de disputa entre as firmas, é onde se selecionam os vencedores e perdedores. O 

conceito de mercado incorpora aspectos de base técnica e de demanda, sendo o local 

onde se relaciona o conjunto de vendedores e compradores que são impactados por 

vantagens competitivas obtidas pelos agentes econômicos. Se os vendedores e 

compradores são impactados pela introdução de uma vantagem competitiva que foi 

obtida por um agente, a introdução de uma inovação modifica o poder de mercado 

relativo da firma inovadora. Isto possibilita ampliar a escala de produção e obter 

maiores lucros, então é a própria concorrência que permite um processo de 

concentração. 

Ainda da leitura de Possas (2006), o ambiente no qual as empresas estão 

inseridas, como o mercado e as condições econômicas vigentes, está em constante 

mudança e, portanto, as estratégias das empresas também devem mudar para fazerem 

frente aos concorrentes. Este é o caráter evolutivo da firma e do mercado. Para a autora, 

o processo concorrencial não é puramente dinâmico mas sim evolutivo. Isto quer dizer 

que as mudanças ocorridas no sistema não são previsíveis nem reversíveis. Uma vez 

que uma inovação é introduzida as características e os determinantes do ambiente e das 

firmas são alterados e não voltam a ser como antes, ou seja, a história importa e 

condiciona a trajetória futura.  
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Baptista (1997) destaca que é a partir de sua “visão de mundo” que a firma 

toma suas decisões. As expectativas quanto aos rumos da própria empresa, das 

concorrentes e do progresso técnico determinam o ambiente com o qual o agente tem 

que lidar. Na combinação de incerteza com racionalidade limitada torna-se fundamental 

a presença de instituições regulamentadoras e do Estado, dada sua capacidade de 

coordenação que possibilita diluir os efeitos provenientes da incerteza e garantir maior 

estabilidade ao sistema dando mais segurança ao agente na hora de elaborar suas 

estratégias Então, o próprio mercado se define como uma construção institucional, na 

qual estão presentes formas de regulação privadas e públicas de modo a garantir o 

funcionamento dinâmico do sistema econômico. É esta combinação de instituições 

privadas e públicas que dita o comportamento do mercado e influencia a tomada de 

decisão dos agentes. 

O sistema capitalista é dinâmico e cada país possui suas próprias 

especificidades quanto à história de sua construção econômica, portanto um país deve 

ser analisado diferentemente de outro se levando em conta suas qualidades constitutivas. 

Isto quer dizer que o conjunto de regras e limites que as instituições estabelecem como 

modelo a serem seguidos pelos agentes e para balizar o mercado serão específicos para 

cada local. O sistema é evolutivo ao levar em consideração que o passado importa, que 

o crescimento é contínuo e que a história da formação econômica, social, política e 

cultural do país influencia no modo do agente reagir aos estímulos do ambiente 

concorrencial, ou seja, influencia na sua “visão de mundo” e no modo de conduzir o 

presente. Aqui, as instituições possuem papel central na formação e desenvolvimento de 

uma nação ao representarem os diferentes interesses da sociedade junto ao mercado. O 

papel das instituições, seu foco e metas se alteram ao longo do tempo, pois evoluem 

junto com os interesses da sociedade. Morais e Milward (2005) resumem uma análise 

na qual destacam a atuação de instituições na formação da economia. Para esses autores, 

é possível apreender que as instituições públicas e privadas são vistas como 

modeladores do comportamento, constrangendo, habilitando e constituindo o mercado e 

a atuação dos agentes. As três premissas atuam simultaneamente, permitindo, inibindo, 

estimulando e monitorando ações. 

De Morais e Milward (2005), países desenvolvidos são aqueles que possuem os 

setores mais dinâmicos e lucrativos da economia, ou seja, que desenvolvem e constroem 

suas vantagens comparativas ao longo do tempo. Neste processo torna-se fundamental o 
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Estado como articulador das potencialidades de integração entre as estruturas industriais 

e estratégias empresariais 

 

(...) a política do Estado não apenas muda o comportamento dos atores 
existentes, mas também ajuda a trazer para a sociedade atores sem os quais o 
desenvolvimento industrial seria impossível. (...) A combinação de 
incentivos/exigência de desempenho não apenas define o comportamento das 
atividades industriais existentes como também permite ao Estado dar vida a 
um conjunto de grupos empresariais que venha a viabilizar um projeto 
conjunto de transformação industrial. (MORAIS; MILWARD, 2005 p. 7) 

  

Na teoria evolucionária da firma, o Estado e as instituições possuem 

ferramentas que permitem aglutinar interesses públicos e privados em torno de 

estratégias nacionais, direcionando investimentos e recursos através dos incentivos e 

restrições de suas políticas. As estratégias e estímulos devem envolver a dinâmica 

microeconômica e macroeconômica conjuntamente e este é o grande desafio do Estado 

ao elaborar suas políticas econômicas e planos industrializantes. Deve haver 

complementaridade e sinergia entre as políticas micro e macroeconômicas, pois é a 

somatória delas que define o ambiente no qual os agentes estarão inseridos e terão que 

levar em consideração na hora da tomada de decisão a respeito do futuro da firma. 

Esta teoria pressupõe que “mudança de estratégia ou de política pode ser 

tratada exatamente da mesma maneira que as mudanças de técnica.” (NELSON; 

WINTER, 2005, p. 65).  Isto enfatiza que o processo produtivo e de tomada de decisões 

está em constante mudança, é evolutivo, conseqüência da existência da incerteza e 

racionalidade limitada, e assim devem ser tratadas as políticas do Estado, como algo em 

constante mudança para se adaptar à dinâmica econômica. Para Paula, Cerqueira e 

Albuquerque (2001), é este contexto que faz com que as firmas substituam o 

comportamento otimizador pelas rotinas, sejam elas do tipo operacional, de 

investimentos ou inovativas. Os procedimentos de rotina se ajustam à realidade da 

empresa e às mudanças do ambiente, sendo possível tomar decisões, aprender, inovar e 

alterar a trajetória de uma escolha anterior com o aprendizado que foi acumulado de 

períodos anteriores. Nelson e Winter (2005) salientam que as escolhas de rotinas são 

características da firma por serem hereditárias, no sentido de que o passado influencia 

no modo de agir futuro, e que são aplicadas para casos regulares e previsíveis. O mesmo 

tipo de solução não ocorre para problemas mais importantes e não rotineiros.   
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Portanto, é a incerteza, que está presente no dia-a-dia das empresas, e a 

racionalidade limitada dos agentes, que tornam o comportamento otimizador não 

aplicável. Dentre os principais pontos que o governo deve tratar em uma política 

industrial, criar um cenário em que os agentes econômicos sintam confiança para 

atuarem é fundamental porque nas firmas é que ocorrem as inovações. Uma política 

com respaldo e bem estruturada diminuirá a incerteza do mercado e favorecerá 

investimentos de longa maturação. A dinâmica do sistema é dada pela interação entre as 

diversas instituições, sejam públicas ou privadas, e as formas regulatórias a que estão 

expostas, ou seja, as regras do mercado. A firma deve ser o foco de atenção. 

Com uma visão evolucionista da economia e defendendo a inovação como 

motor dinâmico do crescimento, Pereira (2010) diz que se houver crescimento constante 

da produtividade em nível superior ao crescimento da população, será possível que, 

desde que haja distribuição de renda, ocorra uma melhoria das condições de vida da 

população. Para isto, ressalta que o governo, por meio de sua política fiscal, é o 

principal agente para buscar tal meta.  

Ao defender ações do Estado na economia, muitos autores defendem 

principalmente a regulação do governo por meio de instituições. A Nova Economia 

Institucional caracteriza as instituições como elementos centrais para desenvolvimento 

econômico e social. Para North (1990), a evolução das instituições possui trajetória 

dependente do passado, assim como as tecnologias. Instituições, para este autor, são as 

regras do jogo de uma sociedade que afetam a ordem social e econômica ao modelarem 

o modo de agir dos agentes, pois o conjunto de instituições delimita as atividades 

consideradas aceitáveis e, portanto, induz o padrão de comportamento. Já a função de 

uma instituição é fornecer uma estrutura estável para se estabelecer as relações 

humanas, embora não necessariamente de modo eficiente. O meio de ação das 

instituições é via leis, códigos de conduta, contratos, dentre outros, sendo que com o 

tempo estas vias e o papel das instituições podem mudar, pois evoluem. Geralmente são 

mudanças incrementais influenciadas por forças políticas, econômicas ou judiciais, por 

exemplo. Ainda segundo North (1990), um dos principais fatores que determina o rumo 

de uma sociedade se diferir de outra é seu aparato institucional, que progride 

diferentemente de um lugar do outro por serem influenciados por diferentes forças ao 

longo do tempo.  

Para Arrow (1974), as instituições permitem que os indivíduos expressem a 

racionalidade individual, portanto, é um bem coletivo. Um indivíduo só sobrevive se 
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efetuar trocas, pois possui um conjunto de oportunidades restritas e precisa escolher 

entre essas diversas alternativas. As instituições regulam essas trocas. 

Cimoli et al. (2007), colocam que as instituições e políticas públicas possuem 

papel central para o desenvolvimento econômico de uma nação. Para estes autores, as 

instituições modelam e restringem o comportamento dos agentes econômicos com 

relação a seus concorrentes, fornecedores, empregados, etc. Atuam também controlando 

externalidades, ditando padrões de atividades inovativas, estimulando a propensão a 

poupar e a investir e fornecendo treinamento de mão de obra. 

Considerando a importância e inter-relação das firmas com o Estado, com suas 

instituições e políticas, e seu impacto na dinâmica da economia, surge a idéia de 

Sistemas Nacionais de Inovação. Em Freeman e Soete (2008, p. 503) os autores 

demonstram que o ambiente nacional possui “considerável influência para estimular, 

facilitar, retardar ou impedir as atividades inovativas das firmas”. Tal Sistema Nacional 

de Inovação (SNI) é formado pelo conjunto de instituições públicas e privadas, como as 

empresas, universidades, institutos de pesquisas, instituições financeiras, dentre outros, 

que são regidos pelas leis, políticas governamentais, características sociais, econômicas 

e culturais do ambiente. Esta complexa relação influenciará o padrão de inovação e de 

sua difusão. Os estímulos governamentais e os investimentos do governo influenciam 

diretamente o padrão de inovação de um SNI. Investimentos em educação, 

infraestrutura, pesquisas, capacitação de mão de obra, leis de incentivos, regulação do 

mercado, dentre outros, afetam o padrão de desenvolvimento e difusão tecnológico. 

Freeman e Soete (2008) relacionam o desenvolvimento econômico de vários 

países capitalistas e socialistas com a atuação do Estado fazendo um comparativo ao 

longo do tempo. Concluíram que a forma de interação entre o Estado, as empresas e as 

diversas instituições públicas e privadas, construindo uma rede de inovação, é um dos 

principais determinantes para um desenvolvimento econômico bem sucedido. O simples 

aumento de recursos investidos em P&D não garante ocorrência de inovações bem 

sucedidas. Fatores qualitativos são tão importantes quanto fatores quantitativos para 

incorrer processos inovativos. 

Sbicca e Pelaez (2006) sintetizam as idéias em torno de um SNI colocando que 

o todo do sistema é mais importante que as partes isoladas. Em um SNI as firmas 

sozinhas não servem de referência para analisar a dinâmica do todo, é a interação entre 

as partes que dita o comportamento do ambiente. Da leitura feita pelos autores, 

encontram-se três principais atores na rede de relações de um SNI: as universidades e 
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centros de pesquisas, o Estado e as empresas. Os primeiros desenvolvem pesquisas e 

tecnologias que não possuem caráter de aplicação imediato no sistema produtivo. Já nas 

empresas as pesquisas são voltadas para aplicações imediatas visando impactar nos 

resultados econômicos.  O papel do Estado é o de coordenar o sistema e interage com os 

outros dois atores por meio de suas políticas e estímulos à inovação. O Estado torna-se 

essencial pelo potencial de criar sinergia entre todos os envolvidos no sistema.  

 

1.2 Linhas gerais de uma política industrial evolucionista 
 

Dado este pano de fundo, partiremos do corte teórico neo-

schumpeteriano/evolucionista para tentar definir os pilares de uma política industrial de 

modo que permita analisar as políticas industriais colocadas em prática no Brasil de 

2003 a 2008. O trabalho será voltado para a análise teórica das políticas industriais 

PITCE e PDP, contrapondo algumas de suas metas e resultados voltados para ganhos de 

competitividade e estímulos a setores de inovação.   

Tendo que a teoria evolucionista atua em defesa das instituições e políticas 

públicas como meio de criar um ambiente propicio ao crescimento econômico 

sustentável e desenvolvimento social, as políticas industriais tornam-se um instrumento 

em prol destes objetivos, por meio de medidas e estímulos governamentais. Cimoli et 

al.(2007) reconhecem que atualmente quase todos os países desenvolvidos possuem um 

grau de intervenção pública relativamente alta na economia, sendo diferenciados apenas 

pelos instrumentos utilizados, arranjos institucionais e pela filosofia de intervenção. 

A definição de política industrial difere de acordo com as vertentes teóricas. 

Strachman (2004), na busca de teorizar os pilares teóricos que venham a dar suporte à 

implementação e justificação de uma política industrial heterodoxa, discute a própria 

definição de PI (Política Industrial). Há autores que consideram que políticas industriais 

são apenas as políticas setorizadas, que visam estimular um setor ou ramo específico da 

indústria. Outros autores defendem que tais políticas devem ser mais amplas, 

abrangendo a estrutura industrial como um todo. Alguns ainda defendem a conjunção 

dos dois tipos de estímulos como forma de definir uma PI. 

 

Há ainda aqueles que postulam que as políticas industriais devam ser 
fundamentalmente antecipatórias (ou positivas), ou seja, bastante mais 
intrusivas do que as políticas reativas - aquelas direcionadas aos setores 
industriais em declínio ou com problemas - devendo ser também, por 
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conseguinte, abrangentes e integradas entre si, objetivando a transformação 
estrutural e procurando agir com antecedência ao surgimento de problemas 
decorrentes de certos desenvolvimentos setoriais, econômicos, sociais, etc. Já 
as políticas reativas normalmente assumem características de auxílios 
financeiros a empresas (ou mesmo a setores inteiros) com dificuldades e/ou a 
seus empregados, embora modernamente esta ajuda aos empregados seja 
conjugada a programas de treinamento e requalificação. Logo, as políticas 
reativas assumem, quase que inevitavelmente, características ad hoc. 
(STRACHMAN, 2004, p. 8)  

 

Ainda em Strachman (2004), as políticas reativas possuem caráter ad hoc, 

embora em muitos países tenhamos exemplos de que essas políticas podem ser 

empregadas e executadas seguindo cronogramas bem definidos e de forma eficiente. No 

entanto, o autor define políticas reativas como típicas de curto prazo para governos que 

geralmente não possuem uma estratégia elaborada. Já as políticas antecipatórias seriam 

fruto de planejamento, uma vez que houve um estudo de quais são os pontos da 

economia a serem focados e há o estabelecimento de metas a serem alcançadas. Tem 

também quem acredita que políticas industriais devem atuar somente do lado da 

demanda, enquanto para outros deveria priorizar apenas o lado da oferta. Na visão de 

Strachman (2004) uma política industrial heterodoxa deve ser entendida como algo 

abrangente, que envolva o setor industrial, incluindo a agroindústria, e o setor de 

serviços, dado o grande inter-relacionamento e sinergia entre ambos. Portanto, uma PI 

heterodoxa deve contemplar medidas antecipatórias e reativas, políticas setoriais e 

estruturais que visem a demanda e a oferta. 

Para Schumpeter (1984), o governo deve estimular a concorrência como meio 

de dinamizar a economia. Políticas que restringem a produção ou que protegem 

mercados de modo a aumentar as taxas de lucro tendem a ser ineficientes em longo 

prazo. No entanto, reconhece que tais políticas podem ser benéficas se temporárias 

porque proporcionam a destruição criativa. 

Suzigan e Villela (1997) seguem a mesma linha de definições que Strachman. 

Para eles, PI é definida como uma política que afeta o bem-estar econômico de um país 

através da intervenção na alocação de recursos entre setores industriais ou em setores 

específicos. 

 

(...) industrial policies can be summed up in four groups of measures: (1) 
those affecting the industrial structure (protection to emerging industries or 
assistance to shift resources away from declining industries); (2) those 
designed to correct market failures associated with technology development 
and imperfect information; (3) those which intervene directly in either the 
competitive structure of industries or in the allocation of resources with a 
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view to raising economic welfare, and (4) those based on political demands 
rather than economic considerations (restrictions or agreements to deal with 
trade frictions, for example). (SUZIGAN; VILLELA 1997, p. 16) 

 

Ainda em Suzigan e Villela (1997) o conceito de vantagens comparativas 

evolucionista leva em consideração elementos como o poder de criação humana, a 

educação de qualidade, o talento organizacional, a habilidade de escolher e a habilidade 

de adaptação. Essas vantagens devem ser construídas ao longo da história e uma PI tem 

o papel principal de atuar também nessa direção. Os autores destacam que é importante 

casar políticas nos níveis macro e microeconômicos para promover desenvolvimento. 

Essas políticas devem caminhar juntas porque são complementares na criação de um 

ambiente que favoreça o investimento e a inovação. Como exemplos de tais políticas 

destacam-se: prover infraestrutura, realização de investimentos governamentais, 

incentivar a poupança privada, incentivar e investir em pesquisa e desenvolvimento, 

manutenção da competitividade frente à concorrência, ajudar na geração de capital 

humano capacitado para a indústria, sistema de impostos simplificado, retirar proteção e 

subsídios a setores industriais específicos, sistema de financiamento, regulação de 

mercado, dentre outros. É também papel da política do governo guiar as empresas rumo 

aos novos mercados e tecnologias que sejam de interesse nacional, assim como 

identificar as tecnologias que estão perdendo importância. As políticas 

macroeconômicas estabelecem os preços relativos da economia com as taxas de juros 

influenciando os níveis de investimento, promovendo a estabilidade econômica, com 

política cambial, política fiscal possibilitando promover investimentos em 

infraestrutura, educação, pesquisas, dentre outros.  

Em suma, uma PI deve ser elaborada considerando cinco principais áreas de 

inter-relacionamento: 

 

(...) (1) industrial policy guidelines and specific programs; (2) the 
relationships between industrial policy and macroeconomic policy; (3) the 
auxiliary trade, financing, promotion and competition/regulation policies; (4) 
infrastructure, science and technology, and education/human resources 
policies, and (5) targeting policies. (SUZIGAN; VILLELA, 1997, p. 25) 

 

Para a teoria evolucionista, ao implementar medidas reativas, é essencial 

selecionar setores que possuem potencial de crescimento e desenvolvimento mas que 

sem estímulos do Estado provavelmente não teriam forças para enfrentar o ambiente 
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competitivo. Ao escolher setores, as políticas industriais terão que manter seu foco nas 

empresas, porque são elas as grandes responsáveis pelo dinamismo schumpeteriano.  

 

Dessa forma, trata-se de uma concepção de política industrial que procura 
explorar as especificidades das firmas, através do estímulo ao cultivo de 
diferenças: a atenção está voltada para o potencial das empresas, a partir das 
capacitações comprovadamente existentes e daquelas que podem ser 
desenvolvidas. (BASTIAN, 2010, p 7) 

 

Aqui, os processos de desenvolvimento da economia e da inovação são vistos 

como dinâmicos e não estáticos. A relação entre Estado e economia se torna evolutiva e 

as diferentes formas de relacionamento entre eles proporcionam diferentes capacidades 

de desenvolvimento social e econômico. O Estado é peça principal, por meio de suas 

instituições, para proporcionar tal capacidade de desenvolvimento porque em torno dele 

se fazem as conexões representativas entre “povo e mercado”, tendo com isso o 

respaldo para implementarem ações transformadoras no âmbito econômico e social. 

 Seguindo tais perspectivas, Morais e Milward (2005) sintetizam o papel do 

Estado e das políticas públicas servindo de instrumentos para o desenvolvimento. Para 

estes autores a política econômica, e a política industrial, são sempre dinâmicas e 

voltadas para as necessidades do mercado e devem ser concebidas como meios de 

compatibilizar estabilidade macroeconômica, mudança tecnológica e incremento de 

competitividade sistêmica. Para o sucesso das políticas é essencial identificar e atuar nas 

características do capitalismo de modo que o conjunto de medidas e a cooperação entre 

e intra-instituições públicas e privadas levem à criação de estímulos para compatibilizar 

os pontos descritos acima. Deve ser considerados o tempo histórico da economia, as 

expectativas do mercado, a presença de incerteza, a concorrência via inovações, a 

endogeneidade do progresso técnico, as estratégias empresariais e a malha institucional.   

As organizações são quem executam as políticas e elas mudam com o tempo, 

aprendendo com o conhecimento acumulado e se adaptando à nova realidade. Portanto, 

“A formulação de uma boa política é, em considerável medida, o desenho de uma 

estrutura organizacional capaz de aprender e de ajustar seu comportamento em resposta 

ao que é aprendido” (NELSON; WINTER 2005, p. 544). Suzigan e Villela (1997) 

reconhecem que o Estado também lida com a incerteza no dia-a-dia e por isso está 

sujeito a falhas, assim como o próprio mercado. Mas isso não deve ser motivo para se 

rejeitar as políticas industriais, pois, como já apontado, o arcabouço institucional se 

adequa ao longo do tempo, minimizando as falhas. 
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Morais e Milward (2005) destacam o enfoque neo-shumpeteriano como foco 

de análise para tecer políticas industriais e cita três pontos presentes para tratar a 

questão: a demanda efetiva, a transformação qualitativa da estrutura produtiva associada 

a inovações e a dinâmica institucional, que são as organizações e modo de condutas 

sociais. Temos então que é na relação do Estado, através de suas instituições e regras, 

com o mercado, que é o lócus de inovação e investimento, que se gerarão as condições e 

estímulos ao progresso técnico e às transformações econômicas. Estes últimos autores 

ainda apresentam uma série de medidas de incentivos fiscais, financeiros e regulações a 

serem enfocados em uma política industrial que tenha uma base de análise 

evolucionista, tais como: políticas horizontais e verticais de incentivo à pesquisa e 

desenvolvimento, provimento de crédito a baixos custos, compras governamentais e 

estímulo à exportação. Na área de regulação, para manter o ambiente competitivo e 

estimular a concorrência, os autores destacam as medidas antitrustes, regulação 

comercial, proteção ao consumidor, proteção ao meio ambiente e proteção da 

propriedade intelectual. Políticas horizontais são classificadas como aquelas que 

impactam na indústria, e a economia, como um todo. Já as políticas verticais, ou 

setoriais, estimulam setores específicos.  

Neste contexto, as políticas industriais têm a função de prover o ambiente para 

estimular as firmas a elaborarem projetos e produtos de modo a avançarem no processo 

de inovação. Isso inclui medidas políticas e econômicas que diminuam a incerteza dos 

agentes, atuação na demanda agregada via meios de financiamento para produtor e 

comprador, estímulos à exportação, incentivos e investimentos em educação, 

instituições reguladoras de mercado, dentre outros. O Estado deve lançar medidas que 

atuem na oferta e difusão de tecnologias, visando a relação das organizações que geram 

conhecimento com as organizações que fazem uso do conhecimento transformando-o 

em produtos. (BASTIAN 2010) 

Ao tratar demanda e oferta de novas tecnologias visando estimular o 

desenvolvimento econômico, a atuação do governo mescla políticas verticais e 

horizontais, promovendo uma forma híbrida de atuação. Para Dosi (2006), a 

transformação de um sistema, via inovações técnicas e pelo crescimento, deve passar 

por mudanças qualitativas, então é nisso que a política do Estado deve focar. 

Cimoli et. al.(2007) lista uma série de variáveis e processos que as instituições 

públicas podem fazer uso para propiciar o desenvolvimento e o aprendizado 

tecnológico. Como áreas de intervenção das políticas, ou determinantes a serem 
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fortalecidos, os autores selecionaram como prioritária: gerar oportunidades de inovação 

científica e tecnológica, gerar o aprendizado e aptidões tecnológicas socialmente 

distribuídos, medidas direcionadas de apoio à indústria que afetem principalmente a 

estrutura de governança das firmas, aumentar a capacidade dos agentes econômicos de 

obterem avanços tecnológicos e organizacionais de modo mais rápido, influenciar os 

sinais e incentivos econômicos (como preços, taxas de lucratividade, apropriabilidade 

de inovações, dentre outros), os mecanismos de seleção do mercado e os padrões de 

distribuição das informações no mercado e a interação entre os agentes. Estas são as 

áreas que as políticas públicas devem focar para estimular o desenvolvimento 

tecnológico. 

Para que os determinantes acima sejam afetados de modo eficaz, os autores 

mapeiam uma série de medidas a serem tomadas. Os exemplos de medidas de políticas 

são: fortalecer e expandir cursos educacionais e de capacitação, políticas científicas de 

projetos de fronteiras tecnológicas, políticas que afetem o investimento das empresas e a 

adoção de novos equipamentos, regular preços e tarifas, regime de patentes, regulação 

da concorrência e leis antitrustes, políticas de financiamentos, políticas que atuem no 

sentido de gerar interação entre os diversos agentes econômicos, como as firmas, as 

instituições públicas, universidades, instituições financeiras, dentre outros, visando a 

cooperação no sistema. Por último, Cimoli et al.(2007) sugerem que as instituições 

devem ser envolvidas pelas políticas públicas de modo a garantir a execução das 

medidas adotadas. Estas instituições são: universidades, centros públicos de pesquisas, 

escolas de educação básica e técnica, bancos e empresas públicas, agências reguladoras, 

entidades que controlam o comércio, autoridades antitrustes, e diversas outras.    

 Para Cimoli et al.(2007) as instituições e políticas públicas afetam os 

mecanismos de acumulação de conhecimentos e possuem o papel de coordenar os 

múltiplos agentes e suas relações proporcionando aprendizado. Coordenar refere-se “à 

tarefa de combinar comportamentos descentralizados, cujos resultados podem ser 

radicalmente diferentes dependendo das instituições em que estão inseridos, com a 

importância política de cada um” (CIMOLI et. al. 2007, p. 64).   

Nesta mesma linha, Freeman e Soete (2008) analisam que as políticas públicas 

também devem ser voltadas de modo a estimular uma maior interação entre os 

constituintes de um Sistema Nacional de Inovação. O Estado é o coordenador das 

relações entre as empresas e as diversas outras instituições presentes no mercado e é ele 

o maior responsável por melhorar os determinantes que influenciam o ambiente no qual 
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ocorre a atividade econômica. É necessário incentivar mais pesquisas, criar meios de 

cooperação entre os agentes de modo a trocarem conhecimentos para um aprendizado 

interativo, desenvolver infraestrutura para pesquisar e aplicar conhecimentos de ciência 

e tecnologia, gerar meios de difusão das inovações, prover meios de financiamento para 

as atividades de pesquisa, capacitar mão de obra de qualidade, dentre outros. Em suma, 

as ações do Estado devem enfatizar a interação entre os agentes visando estimular uma 

dinâmica inovativa. Estes últimos autores ressaltam que mesmo com as políticas do 

governo ainda haverá incerteza presente no ambiente decisório, mas que elas possuem o 

papel de também diminuir o grau de incerteza de modo a facilitar a tomada de decisão. 

Resumidamente, o mercado é o lócus onde ocorre a competição e a firma é o 

agente ativo deste processo. O ambiente que cerca a firma, junto com suas aptidões, 

conhecimento acumulado, capacidade técnica, capacidade de inovação e sua estratégia é 

que determinam seu sucesso perante os concorrentes. O papel das políticas públicas é 

ampliar os determinantes que favorecem o desenvolvimento das empresas por meio de 

incentivos (políticas horizontais e verticais) e garantir que haja concorrência como meio 

de estimular o processo de inovação. 

Abaixo, no Quadro 1, há alguns exemplos de medidas e instrumentos 

evolucionistas que podem ser usados pelas políticas industriais. Com estes dados, e com 

os já apontados anteriormente, será possível fazer uma comparação com as medidas 

adotadas pelas políticas industriais em estudo, avaliando se elas possuem ou não 

características evolucionistas. 
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Quadro 1 - Exemplos de medidas e incentivos evolucionistas em políticas 
industriais 

Garantir crédito de longo prazo 
Estimular investimentos  
Convergência da política macroeconômica com a política industrial 
Seletividade 
Estimular e financiar P&D 
Apoio a micro e pequenas empresas 
Apoio às exportações 
Utilização do poder de compra do Estado 
Desoneração tributária 
Fornecer proteção à propriedade intelectual 
Regulação e estímulo ao investimento direto estrangeiro 
Articular centros de pesquisas privados e públicos 
Articular universidades e setores privados 
Prover educação e capacitação humana de qualidade 
Leis antitrustes 
Regulação e formalização do mercado de trabalho 
Regulação de práticas comerciais 
Prover infraestrutura adequada (transporte, energia, telecomunicações, etc) 

Fonte: Suzigan e Villela 1997, Baastian 2010, e Coutinho e Ferraz 1994. Elaboração própria 

 

Entretanto, as medidas servem para atingir diretrizes de políticas. As medidas 

são os instrumentos utilizados no intuito de criar um ambiente propício à inovação, ao 

desenvolvimento e ao crescimento econômico sustentado. Também foi visto que a 

dinâmica de um sistema difere do outro devido a diferenças sociais, econômicas e 

culturais existentes, devido à trajetória histórica percorrida por cada um deles. Dado 

isto, não existe uma receita única de incentivos e medidas a ser implementada que sirva 

para todos os países que procuram desenvolvimento tecnológico e econômico. O que 

deve servir de exemplo geral são as diretrizes que servem de base para formular as 

políticas públicas. Tais políticas devem atuar na direção de:  

• estimular a concorrência;  

• estimular a criação de vantagens comparativas por meio de incentivos; 

• diminuir a incerteza percebida pelos agentes com regulações e leis; 

• aumentar a capacidade (racionalidade) dos agentes de interpretarem os 

sinais da economia potencializando a distribuição de informações;  

• colocar a firma no papel principal da atividade inovadora;  

• impactar na estrutura de custos das empresas para criar estímulos à 

inovação; 
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• criar uma rede de interação e inovação entre as diversas instituições 

(SNI); 

• favorecer economias de escala e escopo;  

• favorecer a criação de uma cultura inovativa nos setores públicos e 

privados;  

• estimular o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades por parte 

dos trabalhadores (investir em capacitação);  

• fornecer apoio financeiro e infraestrutura para projetos de investimentos 

 

Dadas as premissas evolucionistas da firma e as diretrizes a serem perseguidas 

pela atuação do Estado em uma PI que vise a promoção de um ambiente inovador, este 

arcabouço servirá de base para analisar a estrutura das políticas industriais em estudo 

nos capítulos 2 e 3. 
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Capítulo 2: Uma análise geral dos planos PITCE e PDP 
 

Introdução 
 

No Brasil, no período de meados da década de 1990 a 2003, após o Plano Real, 

o país vivenciou maior estabilidade inflacionária comparando com os 20 anos 

anteriores, apesar de manter baixas taxas de crescimento. Com a chegada do governo 

Lula ao poder em 2003, com um discurso pregando crescimento com estabilidade, foi 

formulada a PITCE – Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – com o 

discurso de promover mudança estrutural da base industrial nacional com enfoque na 

inovação tecnológica e na diferenciação de produtos e serviços. Suas diretrizes foram 

anunciadas em 2003, mas o lançamento do plano ocorreu em março de 2004. Em 2008 

houve o anúncio da PDP – Política de Desenvolvimento Produtivo - que representa uma 

ampliação do escopo da PITCE como forma de incentivar o desenvolvimento da 

indústria nacional e a reestruturação das bases produtivas. 

Este capítulo irá apresentar alguns estudos sobre a economia brasileira que 

mostram pontos a serem atacados visando dar dinâmica inovadora ao setor industrial. 

Após esta apresentação, serão apresentadas as premissas e diretrizes dos planos PITCE 

e PDP, centrando na busca de características que as determinem ou não como um 

enfoque evolucionista. Também serão analisadas em que proporção as medidas 

propostas foram efetivamente implementadas e quais os meios de ação foram propostos 

e quais foram colocados em prática.  

  

2.1 Bases para formulação de um plano de inovação nacional 
 

Em 1992, a então Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da 

República, hoje Ministério da Ciência e Tecnologia, contratou um consórcio formado 

por 13 instituições, encabeçado pela Universidade Estadual de Campinas e pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, para realizar um estudo econômico sobre a 

competitividade da indústria brasileira, para apontar os pontos fortes e as fragilidades da 

indústria nacional de modo a possibilitar futuras tomadas de decisões públicas. Em 1994 

tal estudo se consolidou em um livro chamado Estudo da Competitividade da Indústria 

Brasileira (ECIB), sendo coordenado por Luciano Coutinho e João Carlos Ferraz. O 
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estudo pesquisou 33 setores industriais, representando mais de 50% da produção do 

país, coletando dados sobre os fatores condicionantes da competitividade. A pesquisa se 

propõe a diagnosticar uma série de fatores que influenciam a competitividade da 

indústria brasileira, de modo a subsidiar políticas de desenvolvimento da indústria, 

propondo instrumentos e linhas de ação, não tendo uma ideologia definida mas sendo 

muito voltada para um enfoque evolucionista da firma. 

 

Assim, o ECIB não é apenas resultado de um estudo técnico, mas – a imagem 
e semelhança do que deve ser o processo competitivo – constituiu-se num 
fórum aberto e pluralista de debate e de criação coletiva. (COUTINHO; 
FERRAZ, 1994, p. 16) 

 

Como será visto a seguir, as linhas de atuações propostas pelo ECIB possuem 

diversas premissas e conceitos utilizados para formular a PITCE e a PDP, políticas que 

visam estimular ganhos de competitividade para a indústria nacional. Fica clara a 

estreita relação teórica entre o que foi sugerido pelo ECIB e o que foi proposto pelos 

planos. 

Tratando de competitividade sistêmica e empresarial, o estudo reconhece que 

os fatores macroeconômicos, a infraestrutura, o sistema político-institucional, a 

estrutura da indústria e as características sócio-econômicas do país influenciam na 

geração de vantagens competitivas. No entanto, todos esses fatores são específicos para 

cada nação e, portanto, devem ser tratados de modo diferenciados. As políticas públicas 

e ações privadas devem considerar tais especificidades.  

O estudo aponta que a competitividade é algo dinâmico, fruto de estratégias 

adotadas pelas empresas e de capacitações técnicas acumuladas. A inovação, e o 

conseqüente progresso tecnológico, vem a ter um papel cada vez mais importante para a 

concorrência na media que a rápida difusão da tecnologia implica em redução do tempo 

entre grandes descontinuidades tecnológicas, reduz o ciclo de vida de novos produtos e 

amplia a diversidade de pequenas diferenciações de produtos. Os fatores internos à 

empresa que influenciam na sua competitividade são: sua estratégia de gestão, 

capacitação para inovação, capacitação produtiva e recursos humanos. Os fatores 

estruturais, aqueles que podem ser parcialmente influenciados pela empresa, são: a 

concorrência, o mercado e a configuração da indústria. Já os fatores sistêmicos, 

características do ambiente externo à influência da empresa, que condicionam um 

ambiente competitivo são: macroeconômicos, político-institucionais, regulatórios, 
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infraestrutura, internacionais, fiscais, financeiros, sociais e tecnológicos. Há uma série 

de ações e propostas para cada fator mencionado acima, que seria por demais extenso 

tratar todas individualmente neste estudo. Resumidamente podem ser citadas algumas 

linhas de atuação propostas pelo estudo sem, no entanto, aprofundar a análise em cada 

uma delas. O Quadro 2 esboça alguns pontos selecionados dos que foram sugeridos pelo 

ECIB para fortalecimento da economia nacional. 

 

Quadro 2 - Resumo de tópicos abordados pelo ECIB 
Regulação e promoção da concorrência 
Regulação de monopólios públicos 
Implementação dos direitos do consumidor 
Atração de investimentos diretos estrangeiros e indução de condutas 
"virtuosas" 
Indução de atividades privadas de P&D 
Descentralização coordenada de políticas 
Reforma tributária 
Estímulo de parcerias público-privadas 
Promoção às exportações brasileiras 
Novas leis de proteção à propriedade intelectual 
Qualificação de recursos humanos 
Regulação do mercado de trabalho 
Constituição de redes de inovação em novas tecnologias 
Incentivos fiscais e creditícios para setores de inovação 
Elevação do conteúdo tecnológico dos produtos 
Identificação dos setores com capacidade competitiva e ações específicas 
Identificação dos setores com deficiências competitivas e ações específicas 
Identificação dos setores difusores de progresso técnico e ações específicas 
Apoio à tecnologias básicas 
Utilização do poder de compra do Estado 
Papel ativo do Estado como planejador e regulador 
Desenvolvimento de agências técnicas de regulação 

Fonte: Coutinho e Ferraz 1994. Elaboração própria 
 

Ao comparar os tópicos abordados no Quadro 2, que foram sugeridos como 

pontos de atenção para políticas públicas pelo ECIB, com as medidas e instrumentos de 

políticas públicas evolucionistas descritas no capítulo anterior, percebe-se a estreita 

relação existente entre eles. Conclui-se que o ECIB possui um viés evolucionista. 

Além do estudo apresentado acima, o IEDI – Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial – apresentou em 2005 uma “Agenda de Desenvolvimento 

do Brasil”, que está inserida no documento Balanço PITCE 2005, publicado pela ABDI. 
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Neste estudo é apresentada uma série de fatores a serem considerados e atacados por 

uma nova política industrial, complementando a PITCE, que mire o desenvolvimento 

econômico e industrial brasileiro, de modo a permitir ao país uma trajetória de 

crescimento sustentado, com inserção internacional e correção das desigualdades 

sociais. Para o Instituto, além da correção de fatores sistêmicos que minam a 

competitividade da indústria, a renovação das bases produtivas industriais com maior 

agregação de tecnologia que criam uma malha inovadora.  Isto definirá o 

posicionamento do Brasil no mercado mundial.  

Para vencer as enormes desvantagens competitivas geradas na economia 

brasileira ao longo das duas décadas anteriores ao lançamento da PITCE, é necessário 

envolver o universo empresarial na atividade inovadora e na tomada de decisões. Tal 

diagnóstico do IEDI (2005) parte do pressuposto de que as baixas taxas de inovação têm 

como uma das causas a baixa demanda empresarial por investimentos, seja por fatores 

históricos (não há cultura de inovação) seja por fatores sistêmicos. Dentre os fatores 

sistêmicos que o governo poderia atuar temos como exemplos a infraestrutura 

deficitária, a baixa qualificação da mão de obra disponível, a insegurança jurídica, 

burocracia excessiva, regulação pouco propícia à inovação, alta carga tributária, altas 

taxas de juros reais, dentre outros.  

O estudo, por diversas vezes, aponta uma agenda de inovação focando os 

setores intensivos em alta tecnologia como proposta para que ocorra uma mudança no 

patamar de produção industrial. No entanto, ressalva a diversidade do significado de 

inovação que a política deve considerar. O fator inovação passa a ter papel importante 

na economia por seus desdobramentos macro e microeconômicos ao ampliar a 

produtividade, por impactar no potencial de crescimento econômico, por favorecer o 

aumento da renda e a redução da desigualdade. Para o instituto, inovar está além da 

mera transformação industrial, envolve também a distribuição e serviços de apoio. 

Significa mais que uma nova tecnologia ou um novo processo industrial, é uma nova 

cultura de transformação estrutural e competitiva. Para cada uma das definições de 

inovação a serem consideradas há a proposição de uma agenda. De modo geral, são 

propostas quatro ações de apoio para tornar maior a sinergia entre as empresas e as 

políticas públicas. São elas: formular políticas focando empresas e setores débeis ou 

com potencial de desenvolvimento, ao invés de focar apenas em projetos específicos; 

apoio às atividades e serviços não intensivos em alta tecnologia de modo a aumentar a 

produtividade e dar suporte a outras atividades; as políticas de inovação e exportação 
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devem ser convergentes; e, por último, manter o foco sempre no mercado e auxiliar as 

inovações e P&D de maiores riscos de maneira diferenciada. 

A agenda ainda propõe um crescimento industrial voltado para fora, buscando 

o mercado internacional e ampliando a capacidade das empresas nacionais de 

competirem globalmente. Historicamente, o país cresceu baseado em substituições de 

importações e sustentado pela demanda do mercado interno. A proposta é indicar uma 

nova trilha a ser seguida, que é o ganho de novos mercados pelo fator inovação como 

motor dinâmico. Outro ponto atacado pela agenda é uma melhora do sistema de 

cooperação entre instituições de pesquisa, empresas públicas e privadas e universidades 

com novos modelos institucionais que permitam maior capilaridade das novas 

tecnologias. Também são citados diversos outros obstáculos a serem removidos por 

uma política industrial que tenha a inovação como pilar central, como por exemplo: 

disponibilizar recursos públicos a baixos custos para investimentos, um sistema 

tributário mais racional, renúncias fiscais mais efetivas, favorecer o aumento da oferta e 

da qualidade da mão de obra com perfil de formação mais adequada, promover uma 

política de atração de investimentos estrangeiros, influenciar as atividades de P&D de 

empresas estrangeiras no país, fomentar atividades de P&D pré-competitivo, dentre 

outros pontos já citados que constituem a agenda de desenvolvimento do Brasil sugerida 

pela ABDI e pelo IEDI. 

Novamente mais um estudo que considera a inovação como essencial para o 

desenvolvimento da economia nacional. As ações de políticas públicas propostas pelo 

IEDI (2005) que foram descritos acima estão claramente alinhadas em diversos aspectos 

com os instrumentos de ação evolucionistas descritos no capítulo anterior. 

Serão vistas agora quais as medidas contempladas pela PITCE e pela PDP que 

propõem a criação do ambiente necessário para que ocorra uma mudança estrutural das 

bases industriais de modo a reverter as desvantagens competitivas sistêmicas do país. 

 

2.2 A PITCE e a PDP 
 

O documento Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior foi lançado em 26 de novembro de 2003, no início do governo Lula, 

estabelecendo as linhas gerais do plano industrializante PITCE. Nele ficam claros os 

caminhos e objetivos a serem perseguidas pela política industrial a ser lançada. O 
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crescimento econômico sustentável, com melhoria do bem-estar da população e melhor 

distribuição de renda, são preocupações básicas para a retomada do desenvolvimento 

nacional. Fica a encargo do governo a criação de condições consideradas como 

indispensáveis para aumentar a taxa de investimento da economia, como por exemplo, a 

melhora de marcos regulatórios dos setores de infraestrutura, a busca por isonomia 

competitiva para as empresas nacionais em relação às estrangeiras e condições para 

expansão para o mercado externo, de modo a reduzir a vulnerabilidade da economia a 

choques externos e diminuir a restrição externa ao crescimento nacional. 

Tal documento ressalta a necessidade de se desenvolver os setores mais 

dinâmicos e de alta tecnologia do Brasil. Nestes setores, sempre que há uma retomada 

do crescimento econômico, os déficits comerciais tendem a aumentar 

consideravelmente, aumentando também as restrições externas do país, ou seja, o 

mercado interno produtor de insumos e produtos finais de alta tecnologia não atendem 

aumentos de demanda. São setores nos quais os fatores inovação e qualificação de 

recursos humanos são intensos, e quanto mais o país fica distante dos países líderes no 

quesito tecnologia, mais difícil fica de preencher essa lacuna do conhecimento técnico. 

Em 2003 a indústria nacional também já estava funcionando quase no limite de sua 

capacidade instalada, e investimentos em expansão de capacidade produtiva em setores 

intensos em capital demandam um tempo, pois há um período relativamente longo entre 

se tomar a decisão de investir e o momento de operação da planta produtiva.  

O Plano coloca em foco a estruturação de um Sistema Nacional de Inovação 

para articular a integração do processo de inovação entre empresas, centros de pesquisas 

públicos e privados, instituições de fomento e financiamento ao desenvolvimento 

tecnológico, propriedade intelectual, gestão tecnológica, gestão do conhecimento e 

instituições de apoio à difusão tecnológica. Aqui se reafirma que há uma correlação 

positiva entre tamanho da empresa e sua capacidade de inovar e exportar. Diante disso, 

uma diretriz da política industrial é a de favorecer o surgimento de grandes empresas 

nacionais, ou consórcio de empresas e fusões, para estimular o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação, de modo a potencializar a internacionalização de tais 

empresas.  

 

A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior tem como objetivo 
o aumento da eficiência econômica e do desenvolvimento e difusão de 
tecnologias com maior potencial de indução do nível de atividade e de 
competição no comércio internacional. Ela estará focada no aumento da 
eficiência da estrutura produtiva, aumento da capacidade de inovação das 
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empresas brasileiras e expansão das exportações. Esta é a base para uma 
maior inserção do país no comércio internacional, estimulando os setores 
onde o Brasil tem maior capacidade ou necessidade de desenvolver vantagens 
competitivas (...) (BRASIL, 2003, p. 2-3) 

 

Da leitura das diretrizes da política, observa-se que o intuito do governo é de 

criar um ambiente cooperativo entre os diversos setores da sociedade, de modo a 

permitir que a inovação, elemento descrito como chave no novo modelo concorrencial e 

dinâmico da economia, seja um dos pilares para o desenvolvimento e para dar um salto 

qualitativo nas indústrias. As medidas propostas objetivam articular o estímulo à 

eficiência produtiva, ao comércio exterior, à inovação e ao desenvolvimento 

tecnológico. A redução de desigualdades regionais entre estados e sub-regiões também é 

pauta nas diretrizes da PITCE, assim como a formação de grandes empresas nacionais 

para competirem com as corporações internacionais e melhora da qualidade dos 

produtos de massa ofertados para o mercado interno, de modo a equiparar o padrão de 

qualidade de tais produtos com os de padrão exportação. Para isso, pauta-se em 

instrumentos que podem ser horizontais, para promover eficiência, ou verticais, de 

acordo com setores e segmentos escolhidos. No entanto, há a ressalva de que a política 

industrial não deve ser entendida como uma benesse, pois os benefícios concedidos 

terão uma meta fixada como contrapartida a ser cumprida pelo setor beneficiado. 

As diretrizes da PITCE destacam que esta política é parte integrante de um 

conjunto maior de medidas e ações do governo para compor a estratégia de 

desenvolvimento do país. Para ilustrar este caso, foram lançados diversos outros planos 

em outras áreas da economia de modo a criar a complementaridade sugerida no 

documento, são eles: Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 1 e 2 –, o Plano 

de Desenvolvimento da Educação – PDE -, o Plano de Ação Ciência, Tecnologia e 

Inovação para Desenvolvimento Nacional – PACTI -, o próprio PDP, o Plano Brasil 

Maior, dentre outros.    

A fim de coordenar a elaboração e gestão da Política, foram envolvidos 

diversos setores do governo. 

 

a Câmara de Política Econômica (CPE), fórum de ministros coordenado pelo 
Ministro da Fazenda, e integrado pelos ministros do Desenvolvimento, Casa 
Civil, Secretaria Geral da Presidência, Planejamento, Ciência e Tecnologia 
(para as atividades de política industrial e tecnológica) e Banco Central, com 
apoio da Apex, do BNDES e do Ipea, começou a discutir as diretrizes de uma 
política industrial contemporânea para o Brasil o início do Governo Lula. O 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando 
Furlan, coordenou as ações; a CPE nomeou o Grupo Executivo da PITCE, 
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composto por representantes dos ministérios do Desenvolvimento, Casa 
Civil, Ciência e Tecnologia, Fazenda, Planejamento, além de Apex, BNDES 
e Ipea, com a missão de propor aos ministros diretrizes e programas de uma 
política contemporânea. (SALERNO; DAHER, 2006, p. 9-10) 

 

A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior foi lançada em 31 de 

março de 2004 no intuito de promover o desenvolvimento do setor industrial nacional.  

Valendo-se inicialmente de 57 medidas contidas em 11 diferentes programas, o 

governo buscou orientar o investimento privado no setor na tentativa de torná-lo o 

motor dinâmico do crescimento sustentado, salientando a função do crédito e da 

parceria público – privada para aumentar os investimentos em P&D. Para Campanário, 

Costa e Da Silva (2005), crescimento sustentado deve ser entendido como crescimento e 

desenvolvimento econômico e social sem que restrições fiscais, monetárias, dentre 

outros, venham a interromper o processo. Em suma, é um crescimento constante e 

duradouro. Para estes últimos autores, a principal especificidade da PITCE em relação 

às políticas industriais anteriores que foram elaboradas no Brasil é a busca por 

vantagens comparativas dinâmicas, valorizando o fator inovação e promovendo difusão 

horizontal de tecnologia, por meio de capacitações de mão de obra e de arcabouços 

institucionais para regular o mercado ao invés de intervir de modo direto. 

Ao descrever os arranjos institucionais e as inter-relações dos diversos órgãos 

executores da PITCE, Campanário, Costa e da Silva (2005) chamam a atenção para a 

complexidade de controle, execução e acompanhamento do plano. Este complexo 

arcabouço vem a regular, planejar e proporcionar a criação de um ambiente de 

cooperação entre as diversas instituições públicas e privadas. Dada esta complexidade, o 

governo federal criou a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - e o 

CNDI – Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial - para monitorar e coordenar 

as ações dos planos industrializantes de modo a evitar perdas de eficiência.  Os dois 

órgãos foram criados em dezembro de 2004 e regulamentados em janeiro de 2005, 10 

meses após o lançamento do Plano. Resumidamente, o CNDI seria o responsável por 

formular as diretrizes do desenvolvimento industrial estabelecendo os planos e 

estratégias do setor. A ABDI seria o articulador e executor das medidas da PITCE, 

visando coordenar as ações entre as diversas instituições públicas e o setor privado.  

Os últimos autores listam uma série de instituições com seus respectivos papéis 

e objetivos na execução da política. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – MDIC – está presente na elaboração de quase todos os programas e 
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medidas do plano, sendo responsável pelas políticas de desenvolvimento da indústria, 

do comércio, dos serviços, de propriedade intelectual, dentre outros, focando o lado 

econômico e social. O Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT – responsabiliza-se 

pela implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, desenvolvendo 

políticas que visem a produção e aplicação de novas pesquisas de alta tecnologia, o 

aumento do número de patentes no Brasil, estímulo aos investimentos em P&D e da 

capacidade de inovação das empresas principalmente dos setores de microeletrônica e 

de software. O Ministério da Fazenda – MF – atua em prol do desenvolvimento 

industrial e inserção externa por meio de sua política monetária, que será consonante 

com os interesses estratégicos nacionais. O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES – estará presente em diversas frentes, com linhas de 

financiamentos específicas para cada setor de modo a modernizar a indústria, fortalecer 

as pequenas e médias empresas e apoiar as exportações. A Agência de Promoção de 

Exportações do Brasil – APEX – e a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX – são 

responsáveis por formular, executar e coordenar medidas que estimulem atividades de 

comércio exterior. Os autores ainda listam outras instituições do governo com suas 

respectivas funções, dando ainda maior visão da densidade das relações existentes para 

articular o plano. 

O documento Balanço PITCE, lançado em 2005 pela ABDI, continua a 

descrever o plano e suas linhas gerais. Reitera a busca por resultados de longo prazo 

com o objetivo de aumentar a competitividade industrial, inserir a indústria nacional no 

mercado externo, estimular a formação de uma cultura pró-inovação e, assim, induzir 

uma mudança estrutural das bases produtivas da indústria nacional. A inovação e a 

horizontalidade são os dois grandes vetores da PITCE estando presentes em 10 dos seus 

11 programas. Seus 11 programas propostos contemplam três frentes: 1) Linhas de 

Ação Horizontais, que estão divididas em: a) inovação e desenvolvimento tecnológico; 

b) inserção externa; c) modernização industrial e; d) ambiente institucional. A segunda 

frente, Opções Estratégicas, está subdividida em: a) semicondutores; b) software; c) 

bens de capital e; d) fármacos e medicamentos. Por sua vez, a terceira frente, Atividades 

Portadoras de Futuro, subdividiu-se em: a) biotecnologia; b) nanotecnologia e; c) 

biomassa e energias renováveis. 

Nas Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(BRASIL, 2003), o foco é desenvolver pesquisas que sejam relevantes para a sociedade, 

que possam ser difundidas e que sirvam como instrumento da política de inovação. Com 
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a elaboração de um breve resumo das propostas contempladas em cada subgrupo das 

frentes será possível uma melhor análise das pretensões do plano e das bases teóricas 

que serviram como pilares para formulação das metas e níveis de atuação.  

Em inovação e desenvolvimento tecnológico, o primeiro programa da primeira 

frente de ação, o maior enfoque das diretrizes está na construção de um Sistema 

Nacional de Inovação para articular ações conjuntas entre os agentes voltados para o 

setor produtivo. Outro foco de ação está na criação e fortalecimento de instituições 

públicas e privadas de pesquisas e serviços tecnológicos, atuando na geração e difusão 

de novas tecnologias. Fica clara a intenção de uma cultura voltada para inovação e 

difusão de tecnologias para as empresas privadas, contanto com o amparo do setor 

público, como meio de proporcionar uma mudança do patamar competitivo da indústria 

nacional. No Balanço PITCE (BRASIL, 2005) encontram-se diversas medidas e 

propostas voltadas para estimular a inovação. O foco está na redução de impostos para 

setores exportadores e para aquisição de bens de capital, planejamento de atuação do 

governo e setor privado, desburocratização para possibilitar desembolsos de Fundos 

Setoriais como meio de fornecer recursos aos projetos do plano, sancionou a Lei do 

Bem, que proporciona uma série de isenções e benefícios, e a Lei da Inovação 

Tecnológica, que contribuiu para a criação de um ambiente de parcerias estratégicas 

entre universidades, instituições tecnológicas e empresas, visando incorporar a ciência e 

a tecnologia no processo de inovação, dentre outras medidas. 

Para o tópico Inserção Externa, as Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica 

e de Comércio Exterior ressaltam a importância da ampliação da base exportadora do 

país por meio de linhas de financiamento, simplificação dos procedimentos de comércio 

exterior, medidas de desoneração tributária, prospecção de novos mercados, apoio para 

a formação da imagem do Brasil no exterior, apoio à inserção em cadeias internacionais 

de suprimentos, dentre outros. Um dos aspectos levantados é que, em geral, as empresas 

exportadoras configuram-se em empresas, ou setores, mais dinâmicos porque para 

concorrer com o mercado externo é necessário fabricar produtos com qualidade e com 

eficiência. Em decorrência disto, a modernização industrial e o aumento do conteúdo 

tecnológico dos produtos e processos produtivos também fazem parte das ações 

voltadas para Inserção Externa. Já o documento da ABDI, com o balanço do andamento 

do plano, cita apenas que já estão em operação alguns Centros de Distribuição de 

Produtos Brasileiros pelo mundo, de modo a criar uma vitrine dos produtos nacionais, 

melhorar a logística e os procedimentos burocráticos para exportá-los.  
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Na linha de Modernização Industrial, fica clara a preocupação principalmente 

com a modernização das pequenas e médias indústrias, uma vez que elas possuem 

maiores dificuldades de acesso a créditos, de capacitação de pessoal produtivo e de 

gestão, por precisarem de mais apoio para registro de patentes e por estarem mais 

dispersas geograficamente, o que dificulta o alcance de muitas medidas. A proposta é 

articular as empresas e instituições tecnológicas e financeiras para facilitar a difusão de 

técnicas de produção, de gestão e de ampliação de negócios. O Balanço PITCE 

(BRASIL, 2005) apresenta medidas de redução de impostos de importação para 

máquinas e equipamentos que não possuem produção nacional similar, o RECOF – 

Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial - sob Controle Informatizado possibilita 

importar insumos com suspensão de IPI, PIS/COFINS e II, além de compras nacionais 

com IPI suspenso para alguns casos. É apresentada ainda a linha de financiamento 

Modermaq – Modernização do Parque Industrial Nacional - do BNDES, com taxas de 

juros reduzidas e prazo de pagamento de até 60 meses para compra de máquinas e 

equipamentos nacionais novos.  

Para o programa Ambiente Institucional, o plano busca ações visando um 

movimento das empresas pró-inovação, articulando órgãos públicos e privados para 

trabalharem juntos neste sentido. Para isto, adotou medidas para desburocratizar o 

processo de registro e legalização de empresas e para reduzir o tempo de espera para 

concessão de patentes. 

Para a segunda frente, Opções Estratégicas, foram selecionados setores 

industriais importantes para a dinâmica econômica do país que são intensivos em 

capital. Os critérios de seleção para as áreas consideradas estratégicas, segundo as 

Diretrizes da PITCE, foram que: 

 

• apresentem dinamismo crescente e sustentável; 

• sejam responsáveis por parcelas expressivas dos investimentos 

internacionais em Pesquisa e Desenvolvimento; 

• abram novas oportunidades de negócios; 

• relacionem-se diretamente com a inovação de processos, produtos e 

formas de uso; 

• promovam o adensamento do sistema produtivo; 
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• sejam importantes para o futuro do país, com potencial de desenvolver 

vantagens comparativas dinâmicas. 

 

Sendo assim, foram escolhidos os setores de semicondutores, softwares, 

fármacos e medicamentos e bens de capital. 

Seguindo as diretrizes da PITCE (BRAIL, 2003), a retomada da produção de 

semicondutores no Brasil em larga escala com capacidade de enfrentar o mercado 

mundial é um desafio a ser perseguido. Os semicondutores são considerados evoluções 

da nanotecnologia e envolvem alta tecnologia, sendo necessários engenharia e 

conhecimentos sofisticados para sua produção, alta capacitação técnica. É um setor com 

grande capilaridade com outros setores e possui uma tendência de renovação constante 

da sua tecnologia. São também considerados como mola propulsora do complexo 

eletrônico e que tem obtido taxas de crescimento acima da média do PIB nacional. O 

Balanço PITCE (BRASIL, 2005) traz as ações para a área de semicondutores do país. 

As principais beneficiadas são as empresas produtoras de bens e serviços de 

informática, incluindo centros e institutos de pesquisas e desenvolvimento, e possuem o 

desafio de desenvolver capacidades em circuitos integrados, que envolvem 

conhecimento sofisticado, investimentos em bens de capital e qualificação de pessoal. A 

Lei da Informática, por exemplo, prevê desconto no recolhimento de IPI para empresas 

que investem em P&D e produzem no Brasil.  

Para o setor de softwares uma das principais metas do plano é sua inserção 

competitiva no mercado mundial. Em 2001 o mercado brasileiro de softwares era o 

sétimo maior do mundo e entre 1995 e 2002 teve um crescimento médio de 11% ao ano, 

sendo também o segmento que mais cresceu dentro da indústria nacional de Tecnologia 

da Informação. No entanto, este grande crescimento não se traduziu em ganhos de 

competitividade da indústria tanto que boa parte desta demanda foi atendida pelo 

mercado externo (BRASIL, 2003). Alguns pontos a serem atacados pelo plano estão 

concentrados na formação de empresas líderes no segmento, prover financiamento, 

prover apoio para exportação e para a formação da imagem do produto no cenário 

internacional, favorecer a cooperação entre as diversas empresas do ramo, dentre outros. 

Do Balanço PITCE (BRASIL, 2005) verificam-se algumas medidas implantadas de 

modo a oferecer capacitação profissional para empresas do setor, benefícios fiscais para 

estimular investimentos, linhas de financiamento do BNDES e o Prosoft – Programa 

para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços Correlatos - que 
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objetiva fortalecer o processo de inovação e P&D do setor por meio de linhas de 

financiamento a baixos custos, estimulando seu crescimento no mercado interno e a 

inserção destas empresas no mercado internacional. 

As Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(BRASIL, 2003), consideram Bens de Capital como um setor reconhecidamente 

estratégico para possibilitar um crescimento econômico sustentado. Aqui a meta é 

possibilitar o aumento da produção nacional de equipamentos com maior agregação de 

valor para consumo no mercado interno e para exportação, elevar o índice de 

nacionalização da produção e aumentar a competitividade. As importações deverão 

continuar elevadas e serão facilitadas com um caráter seletivo e complementar para 

possibilitar a modernização da indústria. De acordo com o Balanço PITCE (BRASIL, 

2005), para Bens de Capital, até 2005 havia sido criada apenas uma política de 

desoneração do IPI para máquinas e equipamentos que zerou a alíquota do imposto para 

aquisição de bens de capital.  Posteriormente foram lançadas linhas de financiamentos 

pelo BNDES em convergência à linha de ação em questão. Para ter exemplos dos 

efeitos das medidas voltadas para modernização da indústria e para bens de capital, no 

Sumário Executivo PITCE lançado em julho de 2007 pela ABDI para mostrar algumas 

ações e resultados do plano, há dados sobre a evolução da linha de financiamento 

MODERMAQ do BNDES, que visa financiar compras de máquinas para a indústria. 

Em 2004 o desembolso nestas operações foi de R$ 31,1 milhões, em 2005 de R$ 1,7 

bilhão, em 2006 de R$ 1,907 bilhão e de janeiro a julho de 2007 o total desembolsado já 

atingia R$ 1,258 bilhão.  

No setor de fármacos e medicamentos, as importações de medicamentos 

prontos cresceram entre 1990 e 2000, sendo que o principal motivo foi a perda de 

competitividade do setor perante o mercado internacional. Aqui a proposta é internalizar 

as atividades de P&D das empresas multinacionais, estimular a produção nacional e as 

pesquisas em laboratórios públicos, explorar a biodiversidade e fortalecer o programa de 

medicamentos genéricos. De modo geral, as ações, dentre outras, são de treinar e 

capacitar pessoas para disponibilizar mão de obra capacitada para o setor, estimular 

programas de pesquisas, de melhorar a infraestrutura laboratorial, aumentar a 

competitividade da indústria, contribuindo para reduzir o déficit comercial do setor, 

exercer regulação do setor, dentre outros (BRASIL, 2003). Para tais metas serem 

atingidas foram elaboradas linhas de financiamento (PROFARMA) visando 

modernização e investimentos da indústria farmacêutica, programas para promover 
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capacitação técnica de pessoal, para fortalecer a infraestrutura laboratorial, dentre outras 

medidas (BRASIL, 2005). 

O governo também considerou estratégico, assim como fármacos e 

medicamentos, o que foi denominado como atividades portadoras de futuro, devido à 

grande interligação com outros setores da economia, como, por exemplo, com o setor 

químico. Aqui o foco é aumentar o investimento privado em produtos e processos 

inovadores, elevando a produtividade e a competitividade dando um salto de qualidade 

produtiva. Outro projeto visa a formação de pólos e parques tecnológicos, a melhoria de 

marcos regulatórios e fiscalização de atividades com organismos geneticamente 

modificados, permissão para pesquisas com células-tronco embrionárias, programas de 

biomassa e energias renováveis. Para o governo este setor é importante porque tem 

havido uma maior aproximação entre os setores de nanotecnologia e os setores 

produtivos, de modo que se torna uma atividade promissora e criadora de vantagens 

comparativas. Para biotecnologia, a meta é desenvolver e financiar novos centros de 

pesquisa para ampliar e fortalecer a indústria brasileira biotecnológica (BRASIL, 2005). 

Para Ferraz (2009), o objetivo para a área de nanotecnologia é desenvolver nichos de 

mercado que possam competir em alto nível em materiais eletrônicos, médicos, tecidos 

nanoestruturados etc. 

Salerno e Daher (2006), ambos vinculados à ABDI, elaboraram um balanço e 

perspectivas sobre a PITCE, no qual analisam e criticam as premissas e medidas da 

política. “A PITCE é uma política focada na inovação, que pode ocorrer em qualquer 

atividade, e não é voltada para distribuir benesses sem contrapartidas” (SALERNO; 

DAHER, 2006, p.5). Para estes autores, a inovação é condicionada por empresas que 

desenvolvem e lançam seus produtos inovadores, mas ressaltam que no Brasil há uma 

baixa propensão relativa a inovar, a desenvolver novos produtos, marcas, etc. Destacam 

ainda que o apoio à expansão das empresas nacionais para mercados-chave, como 

Europa e EUA, são fundamentais para obter êxito em uma política voltada para a 

tecnologia e inovação, isso porque a concorrência forçará melhoras e eficiência de 

escala, de inovação e diferenciação de produtos.  

Os mesmos autores ainda destacam o fator inovação para o desenvolvimento 

econômico e social de uma nação. Uma política industrial clara deve atrair centros de 

P&D e sedes de negócios de empresas estrangeiras para realizarem investimentos e 

desenvolvimentos locais, com isso internaliza-se o fator dinâmico da inovação. No 

sentido de atacar esta lacuna, o governo lançou o Programa de Atração de Centros de 
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P&D e de Sede de Negócios na tentativa de atrair os centros tomadores de decisão das 

empresas estrangeiras para dentro do país. Os autores fazem uma relação direta entre 

sediar e desenvolver projetos, de um veículo, por exemplo, e o enraizamento da cadeia 

produtiva no país. Portanto, a capilaridade existente entre as diversas etapas produtivas 

alavancadas pelo fator inovação, é muito benéfica para a economia e a sociedade. Tem-

se ainda a possibilidade de se alavancar o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

estimulando uma maior proximidade entre produção científica brasileira, que é ampla e 

diversificada, e as empresas nacionais. Em defesa de setores inovadores, temos que 

 
tudo o mais constante, uma empresa que inova e diferencia produto paga 
salário 23% maior em relação a empresas que não diferenciam produto e 11% 
maior em relação a empresas especializadas em produtos padronizados. As 
empresas que inovam e diferenciam produto têm probabilidade 16% maior de 
serem exportadoras (SALERNO; DAHER, 2006, p. 7) 
   

Ao analisar as medidas e instrumentos da PITCE já aplicados para a promoção 

do desenvolvimento tecnológico, Salerno e Daher (2006) contribuem com novas 

informações. Os autores enfatizam três principais leis, além da Lei da Informática que é 

anterior a 2003, que são importantes para o plano: a Lei de Inovação de 2005 que possui 

instrumentos de apoio à inovação empresarial por subvenção econômica a empresas, 

permite compras tecnológicas pelo Estado, estabelece marco regulatório entre 

universidades, institutos de pesquisas públicos e empresas privadas; a Lei do Bem cria 

estímulos fiscais para reduzir o custo e o risco de grandes empresas investirem em 

inovação, reduz o IPI para equipamentos de pesquisa e possibilita depreciação e 

amortização acelerada dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis 

vinculados às atividades de P&D; e por último a Lei da Biossegurança, que viabiliza 

pesquisas com organismos geneticamente modificados e com células-tronco. Além das 

leis citadas acima que proporcionam uma gama de incentivos para pesquisas e inovação, 

o governo, por meio do BNDES, também lançou diversas linhas de financiamento com 

condições muito mais atraentes se comparadas com o mercado, reestruturou o INPI 

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial) racionalizando sua gestão visando 

aumento de produtividade na concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual, 

para a qualificação de recursos humanos o CNPq aumentou em 36%, de 2002 a 2005, o 

montante destinado a bolsas de estudo, dentre outros.  

Cabe analisar brevemente, conforme Gráfico 1, o desempenho dos 

desembolsos realizados pelos fundos setoriais FINEP (Financiadora de Estudos e 



44 

 

Projetos). É visível o aumento de desembolsos destinados a programas que incentivam a 

inovação a partir de 2003, que mesmo sendo um ano antes do lançamento da PITCE já 

seguia as novas diretrizes do novo governo. O crescimento de 2003 em relação a 2002 

foi de mais de 57% e esta evolução continuou nos anos seguintes. De 2002 a 2006 os 

desembolsos cresceram 354%. 

 

Gráfico 1 – Execução financeira dos fundos setoriais de 1999 a 

2005 (R$ milhões) 

 
Fonte: FINEP. Extraído de Salerno e Daher (2006). Elaboração própria 

    

As ações voltadas para a inserção externa também foram analisadas por 

Salerno e Daher (2006). O avanço da participação das exportações brasileiras em 

relação ao total exportado no cenário mundial, que em 2002 era de 0,96% e em 2005 

chegou a 1,17%, deve-se não apenas à expansão da economia mundial mas também a 

um conjunto de medidas tomadas pelo governo a partir de 2003. Dentre tais medidas, 

destacam-se: a criação de centros de distribuição no exterior pela Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos, para melhorar a distribuição de mercadorias 

e acesso a novos mercados no exterior para os produtos nacionais, conforme já citado 

anteriormente; isenções tributárias para aquisição de bens de capital para empresas 

exportadoras e isenção de recolhimento de PIS/Pasep e Cofins para exportação de bens 

de capital; linhas de financiamentos do BNDES a baixos juros estimulando a criação de 

grandes empresas multinacionais brasileiras e fomentando a produção; e ações para o 

fortalecimento das marcas brasileiras no exterior. 
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O balanço realizado sobre a PITCE, voltada para a linha de modernização 

industrial, aponta que uma novidade do plano foi dar especial atenção para as pequenas 

e médias empresas. O papel do BNDES foi fundamental como fonte financiadora por 

meio de suas linhas FINAME para possibilitar a modernização de equipamentos das 

empresas. Dentre diversas medidas tomadas, destacam-se: aumento dos desembolsos do 

BNDES para financiar aquisição de bens de capital totalizando R$ 47 bilhões em 2005, 

valor 17% maior que em 2004; redução de 62%, de 2003 a 2005, no tempo de 

aprovação de projetos pelo BNDES; linhas FINAME para produtor e comprador de 

bens de capital com juros reduzidos, com destaque para médias e pequenas empresas; 

criação do cartão BNDES visando menos burocracia para financiar micro e pequenas 

empresas; linhas de financiamento para capital de giro de empresas que realizaram 

investimentos nos últimos três anos; fortalecimento da infraestrutura para tecnologia 

industrial básica com papel principal do Inmetro capacitando o desenvolvimento de 

metrologia científica. Além das variadas linhas de financiamento, os autores citam 

planos de desenvolvimento setoriais já elaborados e que estão prestes a serem 

implantados. Estes planos envolvem diversos setores industriais e visam potencializar 

efeitos sinérgicos para modernização industrial, inserção externa e inovação. 

Fechando a primeira frente, ações horizontais, Salerno e Daher (2006) listam as 

ações tomadas buscando a adequação do ambiente institucional para permitir o 

desenvolvimento econômico. Focam nas medidas de desoneração produtiva e 

desoneração sobre o investimento. Houve desoneração do IPI para bens de capital, nova 

sistemática de recolhimento e do Cofins para melhorar o giro das empresas, redução do 

imposto de importação para equipamentos sem similar nacional, depreciação acelerada, 

redução de imposto federal para itens de construção civil, dentre outros. A Tabela 1, 

logo abaixo, ilustra o impacto das medidas de desoneração tributária decorrente da 

PITCE entre os anos de 2004 e 2006. 
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Tabela 1 - Impacto fiscal das medidas de desoneração tributária PITCE de 2004 a 2006 
(R$ bilhões) 
  2004 2005 2006 

Estímulo ao investimento produtivo 
   

0,65  
     

3,40  
     

6,11  

Corte de tributos para as famílias (imposto de renda) 
   

0,50  
     

2,30  
     

4,03  

Corte de tributos da cesta básica e incentivo à produção alimentícia 
   

3,33  
     

5,00  
     

5,00  

Estímulo à poupança de longo prazo 
   

0,77  
     

2,00  
     

2,15  

Estímulo à micro e pequena empresa        -   
     

0,30  
     

1,35  

Incentivo à inovação        -   
     

0,10  
     

0,60  

Total 
   

5,25  
   

13,10  
   

19,24  

Fonte: Ministério da Fazenda. Extraído de Salerno e Daher, 2006, p. 35 

 

O balanço realizado por Salerno e Daher (2006) sobre a PITCE para as 

medidas voltadas para o desenvolvimento do setor de semicondutores foi dividido em 

duas linhas de ações. Uma direcionada para capacitação local e outra para atrair 

investimentos em fabricação. As principais medidas citadas são: desenvolvimento de 

centros de projeto de chips para desenvolver componentes para a indústria embarcada; 

lançamento de edital da FINEP disponibilizando recursos para projetos que estimulem a 

eletronização de produtos; lançamento do Programa de extensionismo tecnológico com 

subsídio financeiro para projetos de inserção da tecnologia eletrônica em produtos sem 

eletrônica; programa de formação de recursos humanos pela CNPq com bolsas de 

estudos; lei da inovação; lei do bem; dentre outros.  

Para o setor de softwares o governo lançou uma serie de medidas divididas em 

três linhas de ações visando o fortalecimento da indústria, a exportação de produtos e 

serviços e a inclusão digital. Algumas medidas como: linhas de financiamento Prosoft 

para financiar produção, comercialização e implantação de softwares; financiamento do 

BNDES para estimular a fusão e consolidação de empresas, visando aumentar o porte e 

a escala das empresas brasileiras; ações para capacitação de pessoas via CNPq e Finep; 

regulamentação do programa de inclusão digital reduzindo a 0% as alíquotas de 

PIS/Pasep e Cofins para produção de microcomputadores, portáteis, monitores, mouses 

e teclados; o programa telecentros para a população, promovendo alfabetização em 

técnicas de informática e capacitação para o primeiro emprego, dentre outros. 
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Resumidamente, estes são os tópicos de atuação nos quais a PITCE se propõe a 

atuar e algumas medidas e ações que foram implantadas a partir de 2004. Será visto 

agora a PDP – Política de Desenvolvimento Produtivo - que foi lançada em maio de 

2008 pelo governo federal com a meta central de promover a competitividade de longo 

prazo da economia. Esta política vem a complementar outros programas do governo, 

sendo considerada uma continuação da PITCE, na busca de criar um ambiente 

institucional que favoreça o crescimento da economia, do investimento e o 

fortalecimento das relações entre os setores e instituições públicas e o setor privado.  

A PDP é descrita pelo documento Relatório de Macrometas PDP (BRASIL, 

2009), como sendo um avanço institucional. Cano e Gonçalves (2010, p.11) definem a 

PDP como “com maiores pretensões no sentido de sua abrangência, profundidade, 

articulações, controles e metas, ampliando o número de setores e os instrumentos de 

incentivo em relação a PITCE”. Do Relatório de Macrometas (BRASIL, 2009), a forma 

de gestão e acompanhamento da política proporciona maior integração entre o setor 

privado e as instituições públicas. Ainda neste mesmo documento, foram estabelecidos 

quatro desafios a serem perseguidos. São eles: eliminar gargalos de oferta da economia, 

estimular investimentos e a elevação da produtividade, evitando também pressões 

inflacionárias; induzir maiores taxas de inovação principalmente no setor privado; 

preservar a robustez das contas externas do balanço de pagamentos, ampliando e 

diversificando a pauta exportadora; e fortalecer as micro e pequenas empresas criando 

melhores condições de defesa e acesso a novos mercados.  

Até dezembro de 2010 já haviam sido colocadas em prática 425 medidas 

contidas em 32 programas de ação, dos quais 26 programas estão focados em sistemas 

produtivos. Para gerir toda essa teia de ações a coordenação geral do plano fica a 

encargo do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com o apoio 

da Secretaria Executiva formada pela ABDI, BNDES e Ministério da Fazenda, além de 

mais 32 Comitês Executivos. Os Comitês Executivos são responsáveis por todos os 

programas, entre Ações Sistêmicas, Programas Estruturantes para Sistemas Produtivos e 

Programas para Destaques Estratégicos. Tais Comitês, compostos por representantes de 

diversas instituições do governo, aprofundaram o diagnóstico a ser tratado em cada 

programa, formulando suas ações, medidas e cronogramas de cada Agenda de Ação, e 

isso sempre buscando ouvir as necessidades do setor privado. A forma multifuncional 

da gestão da PDP atuar facilita sua integração e sinergia com outras políticas do 

governo, como por exemplo, o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 
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(PATCI), o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), o programa “Minha Casa, 

Minha Vida”, dentre outros.  

A PDP segue uma lógica de reestruturar as bases produtivas da economia e 

fortalecer a posição dos produtos nacionais no mercado mundial, promovendo 

crescimento sustentado de longo prazo. Tais objetivos, em convergência com a PITCE, 

procuram ser alcançados estimulando o investimento em produção e inovação. Ao traçar 

um paralelo da PDP com a PITCE, ressalta-se que  

 

entre os avanços, há a preocupação em definir objetivos e estabelecer metas, 
fortalecer a coordenação entre diferentes instituições do governo e o diálogo 
com o setor privado, dentro de uma visão sistêmica voltada à construção da 
competitividade de longo prazo dos mais diversos setores da economia 
brasileira. (CANO; GONÇALVES, 2010, p. 11)  

 

No livreto de lançamento da PDP (BRASIL, 2008), há quatro principais metas 

estabelecidas a serem atingidas em 2010 em consonância aos quatro desafios postos 

anteriormente: 

1 – Em 2007 a formação bruta de capital fixo (FBKF) foi de 17,6% do PIB. A 

meta é atingir 21%. 

2 – Aumentar a participação das exportações brasileiras nas exportações 

mundiais de 1,18% em 2007 para 1,25%. 

3 – Em 2005, a participação do gasto privado em P&D no Brasil em relação ao 

PIB foi de 0,51%. A meta é atingir o resultado de 0,65%. 

4 – Ampliar em 10% o número de micro e pequenas empresas exportadoras. 

Em 2006 eram 11.792 empresas. 

Os setores de ação foram escolhidos pela PDP, assim como na PITCE, levando 

em consideração sua relevância para a economia do país, considerando a geração de 

externalidades positivas, objetivos estratégicos da nação e pela importância para o 

desenvolvimento produtivo no longo prazo. O diagrama 1 ilustra os setores envolvidos 

na Política. Do Diagrama 1 ainda é possível verificar a diversidade de setores industriais 

da atuação da PDP. Os programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas foram 

escolhidos pensando no longo prazo por serem atividades nas quais o Brasil ainda 

possuía uma estrutura industrial pouco desenvolvida mas que são de extrema 

importância para o futuro. Os Programas para Fortalecer a Competitividade envolvem 

áreas nas quais o país possuía indústria estabelecida que atende boa parte da demanda 

do mercado interno, mas que sofrem grande concorrência de produtos importados, 



49 

 

dificultando a inserção no mercado externo desses produtos. Estes são setores com 

cadeia produtiva com muita importância para a indústria nacional como um todo pela 

geração de externalidades positivas. Já os Programas para Consolidar e Expandir 

Liderança atingem indústrias que já possuem liderança no mercado interno e forte 

inserção no mercado externo e que buscam fortalecem tais posições 

 

Diagrama 1 – Níveis de atuação das ações da PDP 

 
Fonte: Relatório de Macrometas PDP (2009, p. 16) 

 

A estrutura de governança para viabilizar o pleno funcionamento da política é 

complexa. Os Comitês Executivos são os responsáveis por elaborar e implementar as 

agendas de ação, agendas que detalham as etapas dos projetos, os cronogramas e ações 

de cada um dos 32 programas. Foram criados e reativados canais institucionais para 

dialogar com o setor privado a fim de estreitar o relacionamento entre ambos. O 

acompanhamento das agendas é efetuado via Sistema de Gerenciamento da PDP, outro 

órgão do governo. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, é a 

entidade superior da estrutura seguido pela coordenação geral do ministro da MDIC, o 
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Conselho Gestor e as Secretarias Executivas, que são quem coordenam os programas e 

ações. 

O governo elaborou quatro principais instrumentos de ações para fazer valer a 

busca pelos resultados da PDP. São eles: instrumentos de incentivo: crédito e 

financiamento, capital de risco e incentivos fiscais; poder de compra governamental: 

compras da administração direta e de empresas estatais; Instrumentos de regulação: 

técnica, sanitária, econômica, concorrencial; e apoio técnico: certificação e metrologia, 

promoção comercial, gestão da propriedade intelectual, capacitação empresarial e de 

recursos humanos, coordenação intragovernamental e articulação com o setor privado. 

A Tabela 2 mostra o perfil das medidas inicialmente propostas pela PDP nas 

Agendas de Ação até setembro de 2009 e que deveriam entrar em ação até o final de 

2010. Apesar das proporções das medidas implantadas terem sido alteradas, é possível 

contrapor a evolução das medidas. Temos que 59% das medidas propostas referem-se a 

apoio técnico, que envolve capacitação de recursos humanos de modo geral, e destas 

75% enfocam fortalecimento da competitividade e destaques estratégicos. No entanto, 

esse tipo de medida requer um tempo maior para surtir efeito direto na economia, uma 

vez que primeiro é necessário realizar a capacitação da mão de obra e depois aguardar 

sua atuação. Por outro lado, as medidas tributárias e de crédito, totalizando 

respectivamente 10% e 17% do total de medidas propostas, resultam em impactos mais 

imediatos. 

 

Tabela 2 - Composição de medidas propostas PDP - 2009 

  
Medidas 
Tributárias Crédito 

Poder de 
Compra Regulação 

Apoio 
Técnico Total 

Mobilizadores Estratégicos 7 49 24 22 122 224 
Fortalecimento da 
Competitividade 68 71 21 37 202 399 

Consolidar a Liderança 33 14 5 5 36 93 

Destaques Estratégicos 5 47 0 38 284 374 

Total 113 181 50 102 644 1090 

% do Total 10% 17% 5% 9% 59% 100% 

Fonte: Relatório de Macrometas da PDP, Brasil, 2009, p. 24 
 

No Relatório de Macrometas da PDP (BRASIL, 2010), com dados coletados 

até dezembro de 2010, há o total de medidas colocadas em prática até a data e 

percentual das medidas implantadas por macrometa, por tipo de medida e a situação 
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operacional de cada uma delas. Do total de 425 medidas em ação, separando os dados 

por macrometa, 41% das medidas implantadas visam o aumento do investimento fixo, 

29% são direcionadas para estimular a expansão das exportações, 10% dedicam-se a 

fortalecer as pequenas e micro empresas e 20% das medidas são voltadas para ampliar a 

inovação. Analisando o total de 425 medidas implantadas por sua natureza, 31% são 

medidas relacionadas a apoio técnico e informação, 29% são direcionadas para 

financiamentos, 26% são de medidas fiscais, 8% são regulatórias e o restante 6% 

englobam defesa comercial. 

Com base nas informações acima fica claro que, no total das medidas, a PDP 

enfoca mais a meta da expansão dos investimentos em capital fixo. Por outro lado, o 

estímulo às pequenas e micro empresas é a macrometa que teve menos medidas 

implantadas até fim de 2010. Contudo, com os dados acima, verifica-se a grande lacuna 

existente entre o total de medidas propostas e o que realmente entrou em operação até 

dezembro de 2010. Os montantes são respectivamente 1090 e 425 medidas, ou seja, 

menos da metade saiu do papel. Esta é uma informação sensível para a trajetória dos 

setores envolvidos no plano e para o batimento das metas estabelecidas. 

Analisando um pouco mais a fundo cada uma das quatro macrometas, de 

acordo com o Relatório de Macrometas da PDP (BRASIL, 2010), de modo a ter uma 

noção da proposta da PDP, teremos os seguintes dados. Para ampliação do investimento 

em capital fixo, a principal busca era garantir um crescimento acima do PIB com meta 

do índice FBKF sobre o PIB de 21% em 2010.  Aqui, os desafios são de sustentar o 

crescimento econômico e de aumentar a capacidade produtiva da indústria nacional de 

modo a evitar gargalos de oferta e pressões inflacionárias. O resultado em 2008 foi de 

18,7% e em 2009 de 16,7%, valores que refletiram uma desaceleração da economia e 

dos investimentos a partir do último trimestre de 2008 por causa da crise internacional. 

Para o foco de investimentos as principais medidas adotadas se concentraram no campo 

tributário e de financiamento. Destacam-se, dentre os estímulos tributários, ações de 

redução de 24 para 12 meses para apropriação dos créditos gerados de PIS/COFINS na 

compra de bens de capital, redução de IPI incidente sobre uma gama de produtos de 

bens de capital e aceleração da depreciação de bens e equipamentos, além de medidas 

temporárias principalmente para o setor automotivo e de eletrodomésticos. Já no campo 

de financiamentos direcionados a investimentos, os recursos e condições do BNDES 

foram essenciais para a política. Destacam-se algumas medidas como o Programa de 

Sustentação do Investimento (PSI) com redução dos juros e spread cobrado para 
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financiar inovação e aquisição de bens de capital, redução da intermediação financeira, 

o prazo de pagamento passou de 5 para 10 anos, redução da TJLP e da taxa de juros 

para aquisição de bens de capital, criação de fundos garantidores para o investimento, 

dentre outros. Esse leque de incentivos resume bem o conjunto de artifícios utilizados 

pela PDP para estimular a elevação do nível de investimentos na economia brasileira. 

Para uma maior dimensão do papel do BNDES fomentando a área industrial, 

em 2008 foram realizadas 179 operações diretas, das quais 75% estavam relacionadas 

com setores priorizados pela PDP. Em 2009, por conta da crise econômica mundial, 

foram realizadas 156 operações, das quais 83,3% para setores da PDP. Em termo de 

valores, o montante desembolsado ao setor industrial chegou a R$ 63,5 bilhões em 

2009, valor 63% maior que em 2008 (BRASIL, 2010). Com estes resultados fica mais 

claro o papel da PDP no setor industrial brasileiro.  

Das medidas de apoio da PDP voltadas para fomentar o investimento e a 

produção, até fim de 2010, 98% delas já estavam operacionais e apenas 2% aguardavam 

regulamentação. O Gráfico 2 mostra a análise das medidas operacionais quanto ao tipo 

de apoio que foram implantadas para a macrometa de ampliação do capital fixo da 

economia nacional. 

 

Gráfico 2 - Medidas PDP de apoio ao investimento e produção por tipo 

 
    Fonte: Sistema de Gerenciamento da PDP, Brasil, 2010, p. 25. Elaboração própria 

 

Para outra macrometa, de elevar os gastos privados em P&D, ainda no 

Relatório de Macrometas (BRASIL, 2010), a principal meta é atingir um percentual de 
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dispêndio privado em P&D em relação ao PIB de 0,65% em 2010, sendo que em 2005 

esse resultado foi de 0,51%. O objetivo é convergir com o Plano de Ação de Ciência, 

Tecnologia e Inovação do MCT (PACTI) para aumentar a capacidade de inovação das 

empresas nacionais e, portanto, aumentar a competitividade industrial brasileira. Os 

meios de incentivos utilizados foram crédito da FINEP para apoio a projetos de 

inovação e para apoio à produção de empresas com projetos de subvenção. Em 2007 o 

orçamento da FINEP para tais projetos foi de R$ 2 bilhões e em 2010 de R$ 3,1 bilhão. 

Também ocorreu redução de custo de financiamento para diversas linhas de inovação 

via BNDES, que em 2007 financiou R$ 316 milhões englobando 57 projetos desta linha 

e até novembro de 2010 este valor já atingia R$ 1,1 bilhão com 250 projetos. Houve 

investimento em 123 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia por várias regiões do 

país, Lei do Bem, Lei da Inovação, criação de programas Mobilizadores em Áreas 

Estratégicas pela PDP, lançamento do Plano Nacional de Banda Larga, início da 

operação do CRIATEC, fundo de capital semente destinado a empresas em estágio 

inicial, Programa Fundos de Investimento do BNDES voltado para biotecnologia, 

nanotecnologia, petróleo e gás e agronegócios, dentre outros.  

Embora a expectativa, no relatório em 2010, seja de que a meta não seja 

alcançada, fechando em apenas 0,59% do PIB, houve um aumento significativo de 21% 

(resultado até outubro de 2010) nos últimos 8 anos no número de empresas inovadoras, 

sendo que 71,4% das empresas com mais de 500 empregados realizaram algum tipo de 

inovação. A Tabela 3 mostra a evolução no número de empresas brasileiras que 

inovaram de 1998 a 2008. 

 

Tabela 3 – Taxa de inovação nas empresas brasileiras de 1998 a 2008 

Ano Nº de Empresas Taxa de Inovação 
Total Inovadoras % 

1998-2000 
     

72.005  
         

22.698  31,5 

2001-2003 
     

84.262  
         

28.036  33,3 

2003-2005 
     

91.055  
         

30.377  33,4 

2006-2008 
   

100.496  
         

38.299  38,1 
         Fonte: IBGE. Extraído de Relatório de Macrometas, Brasil, 2010, p. 33 
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Do total de medidas de apoio à inovação que foram implantadas até 2010, 45% 

caracterizam-se como medidas de financiamento, 3% são tributárias, 7% são 

regulatórias 45% de outras medidas, sendo que 100% encontram-se já operacionais.  

 

Gráfico 3 - Medidas PDP de apoio ao investimento e produção por tipo 

 
Fonte: Sistema de Gerenciamento da PDP, Brasil, 2010, p. 37. Elaboração própria 

 

Para a meta de expandir o volume exportado de modo a atingir 1,25% das 

exportações mundiais em 2010, resultado que em 2007 foi de 1,18%, o pano de fundo é 

preservar a robustez do balanço de pagamentos e aumentar a competitividade das 

empresas nacionais. O intuito é também diversificar a pauta exportadora em termos de 

tipos de produtos e destinos, fortalecendo a posição brasileira no mercado mundial e 

diminuindo a dependência da exportação de produtos primários para geração de divisas. 

Ainda em setembro de 2008 foi lançada a Estratégia Brasileira de Exportação, que 

consolida medidas da PDP para aumentar a competitividade das empresas e para inserir 

produtos nacionais em novos mercados. Das medidas implantadas, destacam-se: o 

aprimoramento dos regimes especiais aplicados em áreas de incentivo às exportações; 

ampliação da desoneração do imposto de renda para empresas com despesas que 

contratam serviços no exterior; ampliação de linhas de financiamento do BNDES para 

exportação; exclusão de receitas de exportação para enquadramento no Simples; o 

Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) com juros menores; devolução 
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de 50% dos créditos tributários PIS/Pasep, Cofins e IPI originados na exportação em até 

30 dias; dentre outras.   

No total, até 2010, já haviam sido lançadas mais de 175 medidas de apoio às 

exportações, sendo que 18% enquadram-se como tributárias, 14% são medidas de 

financiamento, 21% de defesa comercial e 47% foram classificadas como outras 

medidas. Apenas 1% de todas as medidas aguarda regulamentação, os 99% restantes 

estão operacionais (BRASIL, 2010).  

 

 Gráfico 4 - Medidas PDP para expansão das exportações por tipo  

 
Fonte: Sistema de Gerenciamento da PDP, Brasil, 2010, p. 28. Elaboração própria 

 

Do Relatório de Macrometas da PDP (BRASIL, 2010), tem-se que para 

estimular o crescimento das MPEs – Micro e Pequenas Empresas – a PDP elaborou uma 

série de medidas que visa uma maior inserção competitiva de modo sustentável no 

mercado externo. Foram estabelecidas metas de expansão do número de MPEs 

exportadoras. Em 2006, eram 11.792 micro ou pequenas empresas brasileiras 

exportando seus produtos, a meta é atingir o número de 12.971 empresas exportadoras 

em 2010. Dentre as medidas que foram tomadas para estimular o acesso das MPEs a 

novos mercados, destacam-se: ampliação do limite de crédito do cartão BNDES, com 

redução de custo e ampliação do prazo de pagamento; lançamento do Programa de 

Apoio à Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas com coordenação da 

ABDI e MDIC; Regulamentação da Lei Geral das MPEs, que incentiva a formalização 

de pequenos empreendimentos; instalação de 18 núcleos operacionais do Projeto 

Tributárias; 

18%

Defesa 

Comercial; 

21%Outras 

Medidas; 47%

Financiamento

; 14%



56 

 

Extensão Industrial Exportadora, beneficiando 607 empresas até 2010; criação de 

Fundos Garantidores, importantes instrumentos de garantia de crédito; além da Lei do 

Bem e a Lei de Inovação que beneficiam as pequenas e médias empresas. O Sebrae 

também tem atuado com apoio às pequenas e micro empresas por meio de programas 

que incentivam a inovação, a internacionalização e capacitação.  

Analisando o montante de desembolsos ocorridos pelo cartão BNDES entre 

2003 e 2008 em linhas voltadas para esta macrometa, percebe-se uma evolução 

crescente de aceso a créditos públicos por parte das MPEs. Em 2003 foram 

desembolsados R$ 1,2 milhões, em 2006 foram R$ 225,2 milhões, em 2007 R$ 509,2 

milhões, em 2008 R$ 845,7 milhões e somente até março de 2009 já havia sido 

registrado R$ 264,1 milhões, número este maior que todo o ano de 2006. (BRASIL, 

2009). Do total de medidas implementadas em estímulo às MPEs, conforme o Gráfico 

5, 45% delas são classificação como outras medidas, 22% são medidas regulatórias e 

33% são medidas voltadas para o financiamento. Todas as medidas propostas para esta 

frente de ação já estavam em operação em 2010 (BRASIL, 2010). 

 

               Gráfico 5 - Medidas PDP de apoio às MPEs por tipo 

 
  Fonte: Sistema de Gerenciamento da PDP, Brasil, 2010, p. 43. Elaboração própria 

 

De um modo não demasiadamente detalhado, estas foram as propostas da 

PITCE e da PDP como via de promover o desenvolvimento da economia nacional. O 

capítulo 2 também mostrou as linhas de ações dos planos, as metas, diretrizes e, 

brevemente, algumas das principais medidas adotadas na busca do crescimento 
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econômico sustentado. Este cenário comparativo ajuda a construir o cenário para a 

próxima tarefa a ser executada. 

Caberá ao próximo capítulo a verificação das premissas teóricas destes planos 

para enquadrá-los ou não com características evolucionistas. Também será realizado um 

estudo sobre alguns setores da economia englobados nos planos de modo a mostrar a 

evolução de alguns indicadores e se houve ou não batimento das metas estabelecidas.  
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Capítulo 3: Uma análise da teoria e dos efeitos dos planos 
industriais brasileiros de 2004 e 2008. 
 

Introdução 
 

No Capítulo 1 foi apresentada a teoria evolucionista da firma com suas 

principais premissas. Também foi introduzido o debate acerca das políticas públicas 

neste corte teórico. O Capítulo 2 tratou das linhas gerais dos planos industrializantes 

PITCE e PDP, apresentando suas diretrizes, metas e medidas de ação. 

Neste terceiro capítulo o foco do estudo será uma breve comparação entre as 

premissas da teoria evolucionista, apresentadas no Capítulo 1, com as diretrizes dos 

planos, apresentadas no Capítulo 2, analisando se, no campo teórico, os planos possuem 

ou não um viés evolucionista. Em um segundo momento será realizado uma abordagem 

a respeito dos meios de ação e das medidas utilizadas pelos planos comparando-os com 

os instrumentos evolucionistas destacados no primeiro capítulo. Por último, serão 

verificadas as metas estabelecidas pela PDP e se foram ou não atingidas.   

 

3.1 Uma análise das premissas e instrumentos da PITCE e da 
PDP 
 

Com o detalhamento das medidas adotadas por ambas as políticas industriais, 

com seus focos de ação, metas e objetivos, que foram realizadas no capítulo anterior, 

será possível analisar os planos industrializantes em estudo de acordo com as premissas 

evolucionistas a fim de constatar se eles possuem ou não viés evolucionista.  

A apresentação do ECIB e do estudo realizado pelo IEDI apontam setores da 

indústria a serem tratados por políticas públicas que tenham a preocupação de 

desenvolver o país e reposicionar o Brasil no mercado internacional, pautando em 

reestruturação das bases produtivas com maior agregação de tecnologia e geração de 

vantagens competitivas. É possível verificar uma grande convergência entre as 

diretrizes e as medidas colocadas em prática pelos planos com as diretrizes e os 

instrumentos de atuação sugeridos pelos estudos. Podem ser citados alguns pontos de 

modo a elucidar a convergência dita acima, como: o tratamento da competição como 

algo dinâmico, fruto de estratégias adotadas e capacitações acumuladas; há a 
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preocupação em criar um ambiente propício para que a empresa se desenvolva e isso 

significa atuar em fatores internos à empresa, fatores sistêmicos e em fatores estruturais; 

o Estado possui papel central no desenvolvimento econômico e social com suas 

políticas públicas; atuação na geração de vantagens competitivas focando em inovações 

e agregação de tecnologia como motores dinâmicos; focar em ganhos de escala e escopo 

com aumento de exportações; criação de um sistema nacional de inovação com maior 

interação entre instituições de pesquisa, empresas públicas e privadas e universidades 

com novos modelos institucionais que permitam maior capilaridade das novas 

tecnologias; as políticas públicas devem atuar em setores com potencial de 

desenvolvimento e também em setores com importância estratégica para o país, mesmo 

que estes não possuam uma base fortalecida inicialmente; dentre outros.  

Além dos fatores acima, tem-se a visão dinâmica da economia e a própria 

evolução das políticas públicas que mudam ao longo do tempo. A PITCE foi 

complementada pela PDP, que por sua vez foi complementada pelo plano Brasil Maior, 

não tratado neste estudo.  

De acordo com o Quadro 1, que apresenta alguns exemplos de medidas 

tomadas por políticas industriais evolucionistas, verifica-se que na elaboração da PITCE 

e da PDP foram adotadas diversas medidas deste plano teórico. Novamente percebe-se 

que há uma grande convergência com as propostas do Quadro 2, formulado a partir do 

ECIB. A ênfase em estimular a inovação e reestruturar as bases produtivas industriais, 

preocupando-se com fatores sistêmicos que minam a competitividade nacional e criando 

um ambiente com menor incerteza, são cernes das políticas. As medidas colocadas em 

prática, em grande parte, estão alinhadas com as medidas sugeridas pelo arcabouço 

evolucionista, que por sua vez atuam no sentido das diretrizes propostas.  

Dentre as medidas, a servirem de exemplo comparativo, destacam-se as 

diversas linhas de créditos do BNDES para setores de inovação, o foco no 

desenvolvimento de pequenas e micros empresas, a determinação de metas de 

investimentos da economia, o estímulo à inserção internacional da indústria, incentivos 

tributárias para quem produz e para quem desenvolve produtos no Brasil, as leis de 

patentes e proteção intelectual, a aproximação entre centros de pesquisas públicos, 

privados e universidades para desenvolvimento de novas tecnologias, a atração de 

investimentos estrangeiros para produzir e desenvolver localmente, dentre outras várias 

medidas e ações apresentadas no texto. São traços que demonstram um viés 

evolucionista para as políticas estudadas.  
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O que pode ser concluído com as informações coletadas até o momento é que 

há convergência entre as premissas e desafios de ambos os planos com as medidas que 

foram implantadas em busca de realização das metas. De modo geral, as medidas que 

foram elaboradas e implementadas seguem as propostas e linhas estabelecidas pelas 

diferentes frentes de ações dos planos. Os instrumentos efetivamente utilizados também 

estão coerentes com o que foi planejado.  

Ferraz (2009) reconhece diversos aspectos evolucionários nestas políticas 

industriais, citando dentre eles: o incentivo aos gastos de P&D, linhas de financiamento 

para inovação tecnológica, subvenções econômicas para inovação, o foco na 

aproximação dos setores privados e públicos de inovação, entre outros. Campanário, 

Costa e Da Silva (2005) também enxergam aspectos evolucionistas na formulação da 

PITCE. Já Moraes e Lima Júnior (2010) fundamentam que a abordagem teórica de 

formulação dos planos é evolucionista, mas que na prática mostrou-se apenas como 

corretiva de falhas de mercado. 

Cabem algumas questões a serem feitas a respeito do que foi discutido até aqui:  

• as medidas propostas e implantadas realmente atingiam os principais 

problemas da competitividade industrial no Brasil?; 

• considerando o atraso institucional brasileiro, as medidas, mesmo que 

seguindo critérios adequados para alavancar a competitividade 

industrial, foram suficientes ou deveriam ser mais amplas?; 

• o fato de não terem implantado 100% das medidas propostas 

descredencia o que foi realizado? 

 

Nesta última parte desta seção serão apresentadas algumas considerações a 

respeito do estudo realizado a respeito das políticas industriais brasileiras formuladas e 

implementadas em 2004 e 2008. Após uma resenha das características da teoria 

evolucionista da firma e sua comparação com as premissas e medidas adotadas pela 

PITCE e pela PDP, realizou-se um trabalho de comparação das diretrizes, propostas e 

medidas. A PDP caracteriza-se como uma evolução da PITCE em termos de 

abrangência dos setores beneficiados, dos instrumentos de ação utilizados, dos marcos 

regulatórios e do arcabouço institucional. Como exemplo bem definido da evolução 

entre os planos, tem-se que a PDP estabeleceu metas a serem alcançadas após o fim de 

um período e houve um acompanhamento dos próprios setores públicos quanto ao 

andamento dos setores beneficiados, seja por meio de relatórios executivos ou relatórios 
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de acompanhamentos das macrometas. Como será visto a seguir, de acordo com a 

literatura coletada, vários autores acreditam que as propostas dos planos realmente 

atingem pontos importantes para a reestruturação das bases econômicas da indústria 

nacional. São pontos nos quais a indústria brasileira possuía desvantagens competitivas. 

No entanto, de modo geral, há ressalvas quanto à abrangência, real eficiência e aos 

setores envolvidos pelas medidas. 

Para Sarti e Hiratuka (2011), apesar de haver sinalização que houve relação 

positiva entre aumento de renda com crescimento industrial, e consequentemente efeito 

de encadeamento e realimentação para aumento do emprego, renda e investimento, não 

fica claro se esta relação se sustentará nos períodos posteriores. Um dos desafios a ser 

enfrentado é como transformar este aumento de renda e da demanda interna, 

aproveitando as economias de escala, de escopo, o acúmulo de capacitações 

tecnológicas e organizacionais que o mercado nacional proporciona de modo inserir a 

indústria internacionalmente. Para estes últimos autores, a leitura da PDP sobre os 

problemas a serem enfrentados pela indústria brasileira está correta. Classificam as 

medidas propostas como abrangentes e necessárias para ampliar a produção, o 

investimento, as exportações, as atividades de C&T&I e para fortalecer as micros e 

médias empresas, no entanto, ressaltam que surtirão efeito a médio prazo. 

Fernandes Jr (2011), também considera as medidas e resultados da PITCE e da 

PDP importantes para o desenvolvimento da indústria nacional, principalmente para a 

retomada dos investimentos no período pós-crise. Para o autor, as medidas 

implementadas colaboram para formar um ambiente propício para a sustentação dos 

investimentos e principalmente para estreitar o relacionamento entre os setores públicos 

e privados. No entanto, considera que o fator inovação ainda está aquém do necessário 

para tornar a indústria nacional competitiva internacionalmente e que as políticas devem 

continuar focando nas agendas setoriais de inovação para desenvolver competitividade e 

não apenas capacidade produtiva. Na visão do autor, outra alternativa é investir no 

desenvolvimento de empresas nacionais líderes, pois tem melhores condições de inovar, 

investir em P&D e obter ganhos de produtividade e de se expandir para outros 

mercados. Portanto, cabe ao Estado continuar com as políticas industriais em longo 

prazo, se aperfeiçoando com o passar do tempo, para induzir a construção de vantagens 

comparativas para a economia nacional. 

Cano e Gonçalves (2010) apontam que as medidas da PITCE pouco surtiram 

efeito nos primeiros anos, embora tenham grandes méritos como: fortalecer a estrutura 
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institucional de apoio à política; fortalecimento da interlocução do setor público com o 

setor privado; criação de um arcabouço legal-regulatório a fim de promover a inovação; 

o papel do BNDES como financiador de diversos setores; e o foco nas pequenas e 

médias empresas. Consideram que a política macroeconômica restringiu muito os 

potenciais efeitos da PITCE, mas sua principal contribuição foi reintroduzir o debate 

acerca do tema da política de desenvolvimento industrial. A respeito da PDP os autores 

destacam que é inegável o avanço da capacidade de coordenação e da adequação dos 

instrumentos utilizados, definiu melhor as prioridades e objetivos a serem alcançados, 

ampliou o número de setores contemplados e criou medidas para cada um deles, embora 

a partir de 2008 o cenário internacional tenha feito pressões negativas sobre o 

crescimento nacional. 

Para Moraes e Lima Júnior (2010), A PITCE não cumpre a proposta de criar 

uma dinâmica inovadora nos setores industriais, o que ocorre é a disseminação de 

tecnologias já existentes. Os maiores incentivos fiscais e de crédito foram direcionados 

para setores de baixa e média-baixa tecnologia, os quais já possuem vantagens 

comparativas no mercado internacional. Por este fato houve um crescimento das 

exportações destes setores de 2004 até 2008. Outra crítica é quanto aos problemas de 

coordenação entre as diversas instâncias envolvidas no plano, a complexidade das 

relações acabou não permitindo que todos os programas fossem cumpridos de acordo 

com o previsto. Os autores consideram a PDP uma ampliação da PITCE, com evolução 

principalmente nos campo de desoneração tributária e estrutura de governança, atuando 

mais efetivamente para ampliar o investimento privado e na articulação conjunta entre 

os setores públicos e privados. Contudo, ressaltam que não há uma preocupação com o 

desenvolvimento regional a fim de reduzir as disparidades econômicas e que isso pode 

gerar uma concentração geográfica dos investimentos. Apesar de apontar falhas de 

elaboração e execução dos planos, Moraes e Lima Júnior (2010) ressaltam o importante 

fato de ter se criado novamente um debate em torno do desenvolvimento nacional e 

reconhecem que as medidas da PITCE e da PDP trouxeram benefícios para o país. 

Para Pereira (2004), os programas da PITCE nada tem de inovador, uma vez 

que se trata de uma repetição de políticas industriais tradicionais com caráter seletivo. 

No entanto, essa seleção englobou setores intensivos em capital e com alto potencial de 

difusão de tecnologia. As relações institucionais propostas para coordenar o plano e a 

preocupação em estimular a inovação tecnológica também são considerados avanços, 

sendo que este último ponto sempre foi colocado em segundo plano no país.  
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Como considerações sobre esta discussão, é possível dizer que: as diretrizes 

dos planos possuem premissas evolucionistas; instrumentos de ação evolucionistas estão 

presentes entre as medidas implantadas pelos planos; há um caráter complementar entre 

os planos; nem todas as medidas propostas foram colocadas em prática; relativamente 

ao que foi proposto ainda há lacunas a serem preenchidas por novas medidas; é 

necessário ampliar o leque de medidas e os setores envolvidos para aumentar os 

estímulos à economia; as políticas devem continuar evoluindo de modo a atingir seus 

objetivos. Apesar das várias ressalvas, é consenso na literatura coletada que os planos 

constituem um avanço institucional nacional na busca do desenvolvimento econômico.  

O fato de recolocar o debate em torno das políticas públicas e do desenvolvimento 

econômico, em detrimento somente de crescimento econômico, valida a execução os 

planos estudados. 

 

3.2 Análise de resultados econômicos 
 

Neste tópico serão apresentados alguns dados econômicos que permitirão a 

posterior análise dos resultados econômicos das políticas industriais PITCE e PDP. A 

partir de resultados dos setores envolvidos nos planos e das metas estabelecidas por 

eles, será possível analisar se houve eficácia das medidas colocadas em prática para 

estimular o desenvolvimento das bases produtivas industriais e o desenvolvimento 

tecnológico do Brasil após o ano de 2003. 

Serão utilizados por diversas vezes, e principalmente, comparativos da 

indústria, por ser o foco das políticas aqui estudadas e pelo fator de encadeamento 

produtivo e tecnológico que o setor possui, comparativos do setor de transformação da 

indústria, para ilustrar a área com maior agregação de tecnologia, e de formação bruta 

de capital fixo (FBKF) como parâmetro para indicar as taxas de investimento industrial 

nacional. Cano (2012, p.8), em sua análise, caracteriza que o setor de Indústria de 

Transformação é composto por setores “predominantemente produtores de: I) bens de 

consumo não duráveis; II) bens intermediários; e III) bens de consumo durável e de 

capital, este, o setor de maior complexidade tecnológica”. Para o autor, as variações de 

crescimento do setor III são as que melhor demonstram a tendência de especialização 

regressiva da indústria após a década de 1980. Utilizando dados dos Censos Industriais 

de 1970 e 1980 e as PIAs de 1996, 2003 e 2009, Cano (2012) retira componentes de 
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bens de consumo durável do setor III para montar seu indicador na tentativa de se 

aproximar somente do valor produzido para bens de capital. A Tabela 4 abaixo mostra a 

evolução do Valor de Transformação Industrial – VTI – do setor III da indústria 

nacional, com as modificações citadas anteriormente, em relação ao Valor da Produção 

Industrial – VBP - entre os anos de 1970 e 2009.  

 

Tabela 4 - Valor setor III transformação industrial / valor da produção industrial - 
1970-2009 (%) 

Ano 1970 1980 1996 2003 2009 

VTI/VBP 15,6 19,9 14,1 10,0 11,0 

Fonte: Cano 2012, p. 7-8 
 

Na interpretação de Cano (2012), fica clara a perda de participação da indústria 

de bens de capital e de bens de consumo duráveis no total da indústria nacional a partir 

da década de 1990. Como já citado acima, este é o setor com maior agregação de 

tecnologia e também o que promove grande encadeamento produtivo e tecnológico para 

o restante da economia. Para o IEDI (2012), há uma associação clara entre crescimento 

da indústria de transformação e o crescimento do PIB para os anos recentes, após 1996. 

Em uma análise de crescimento trimestral do PIB, argumenta que em 13 períodos a 

economia cresceu a taxas próximas a 5% e em 12 destes períodos a indústria de 

transformação teve desempenho muito próximo ao do PIB. No entanto, conforme a 

Tabela 5 abaixo, percebe-se que, na média, a indústria de transformação, na somatória 

de todos seus setores, também cresceu menos que os outros setores da economia entre 

os anos de 1989 e 2010. Fica visível que este setor é o que sofre maior impacto nos 

períodos de crescimento econômico e de queda na produção. Em 2008 e 2009, os anos 

mais impactados pela crise econômica internacional, este setor teve grandes perdas de 

produção, crescendo respectivamente 3,0% e -8,7%, resultados abaixo da média da 

indústria como um todo, que foi de 4,1% e -5,6%. Em contrapartida, em 2007 e 2010, 

anos de crescimento econômico acima da média para o período de 1989 a 2010, com 

resultados respectivamente de 6,0% e 7,5%, a indústria de transformação cresceu acima 

da média da indústria como um todo, com 5,6% e 10,1% contra 5,3% e 10,0% da 

indústria total. Estes resultados indicam uma maior volatilidade da indústria de 

transformação, tanto em períodos de crescimento como de queda do PIB, assim como 

sua fragilidade e importância de encadeamento produtivo. 
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 Na análise de Sarti e Hiratuka (2011) o período de maior dinamismo recente 

da economia, de 2006 a 2008, foi também o período de maior dinamismo do setor de 

bens de consumo e, principalmente, de bens de capital, setor este que teve média de 

crescimento muito acima da indústria como um todo.    

 

Tabela 5 - Taxas médias anuais de crescimento do PIB Total e Setorial – 
1989 - 2007 (%) 
Período 1989-2001 2001-2006 2007 
PIB Total 2,2 3 6 
PIB Agrícola 3,8 3,9 4,8 
PIB Industrial 1,4 3,2 5,3 
PIB Ind. Transformação 1,4 2,8 5,6 
PIB Serviços 2,4 3,2 6,1 

Fonte: IBGE-CN / IPEA-DATA. Extraído de Cano (2012, p. 7) 
 

Na análise do IEDI (2012), a indústria nacional de transformação correspondia, 

na média a preços constantes de 1990, a 30% do valor adicionado total do país, sendo 

que em 2007 esse valor caiu para 23,7%. Comparando o peso do valor adicionado pela 

indústria de transformação nacional em relação ao setor de transformação mundial, a 

participação brasileira era de aproximadamente 3% no início dos anos 1980, passando a 

representar apenas 2,2% em 2007. No entanto, afirmam que a indústria brasileira ainda 

possui certa expressão no cenário mundial, com estrutura relativamente forte e 

diversificada, mantendo a condição de recuperar a liderança em alguns setores. 

Sarti e Hiratuka (2010) elaboram uma série de dados comparando o 

crescimento médio anual dos setores industriais do Brasil com os mesmos setores dos 

Países Desenvolvidos – PD, com os Países em Desenvolvimento – PED – e com a 

média mundial. Ao analisar a produção industrial e seus setores, verifica-se que não há 

uma direção única de crescimento ou queda da produção no período. A indústria 

nacional cresceu mais na produção de automóveis que a média mundial e que a média 

dos países em desenvolvimento, 8,3%, 8,0% e 6,3% respectivamente. Por outro lado, 

em equipamentos de comunicação, outro setor de alto valor agregado, a indústria 

nacional cresceu apenas 3,6%, contra 5,1% da média mundial e 7,1% da média dos 

PED. 

Da Tabela 6 ainda é possível depreender que há setores da indústria nacional 

que são mais frágeis e outros setores que possuem maior competitividade. No entanto, 

de acordo com a Tabela 7, mesmo nos setores nacionais que cresceram mais que a 
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média mundial entre 2000 e 2007, como no caso de máquinas e equipamentos e também 

máquinas e equipamentos elétricos, sofreram com perda na participação relativa do 

setor quando considerado todos os países em desenvolvimento. Em 2000, a produção 

nacional de máquinas e equipamentos elétricos representava 6,5% de toda a produção 

mundial deste setor em relação ao agregado dos países em desenvolvimento, e em 2006 

esse valor passou a ser 4,4%. 

 

Tabela 6 - Taxa de crescimento médio anual do produto industrial - 2000-2007 (%) 
  Mundo PD PED Brasil 
Setor 2000-07 2000-07 2000-07 2000-07 
34. Automobilística 8,0 8,9 6,3 8,3 
29. Máquinas e equipamentos 5,6 6,9 3,3 6,4 
31. Máquinas e aparelhos elétricos 5,9 6,2 5,2 6,9 
32. Equipamentos de comunicação 5,1 4,6 7,1 3,6 
24. Química e produtos químicos 4,1 4,4 3,8 1,6 
23. Produtos do petróleo e petroquímica 2,6 1,7 4,2 0,7 
15. Alimentos e bebidas 3,6 2,8 5,2 2,0 
17. Têxtil -0,7 -1,9 1,3 0,7 
18. Vestuário -3,5 -5,6 0,4 -3,3 

Fonte: IDR-Unido 2009. Extraído de Sarti e Hiratuka 2010, p.27 
 

A mesma tendência é constatada em equipamentos de comunicação, que 

passou de 3,4% em 2000 para 1,8% em 2006, e para máquinas e equipamentos, que em 

2000 representava 7,7% do total dos PED e em 2006 caiu para 6,3%. Para Sarti e 

Hiratuka (2010), houve um fluxo muito grande de investimentos estrangeiros nos PEDs, 

mas os países do leste asiático tiveram um desempenho exportador e produtivo mais 

favorável que os países da América Latina, devido às estratégias de desenvolvimento 

adotadas por cada país, assim como pelas políticas de apoio ao desenvolvimento 

industrial. Contudo, o Brasil passou a ter uma maior participação da sua indústria no 

produto industrial global. Em 2000 o produto industrial nacional representava 1,7% do 

produto industrial global, em 2005 passou para 2,1% e em 2007 este índice se manteve 

o mesmo (SARTI; HIRATUKA, 2010). Estes autores concluem que grande parte das 

mudanças da estrutura produtiva mundial entre 2000 e 2008 ocorreu associada à 

reestruturação das grandes corporações, que deslocaram suas atividades produtivas para 

outros países, em sua maioria para os PEDs, em busca de menores custos. Ainda que o 

Brasil não tenha aproveitado este fluxo tanto quanto os países do leste europeu, e que 
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também tenha perdido participação na produção industrial global, a base produtiva da 

indústria local se manteve complexa, densa e diversificada. 

 

Tabela 7 - Participação no produto industrial setorial dos PED - 2000 e 2006 
(%) 
  Brasil 

Setor/Ano 2000  2006  
Outros equipamentos de transporte 15,8 12,5 
Equipamentos de comunicação 3,4 1,8 
Máquinas e equipamentos elétricos 6,5 4,4 
Máquinas e equipamentos 7,7 6,3 

Fonte: IDR-Unido 2009. Extraído de Sarti e Hiratuka 2010, p.28 
 

Sarti e Hiratuka (2011) observam que os setores industriais que mais 

contribuíram negativamente para o saldo comercial industrial de 2008 a 2010 foram o 

mecânico, material elétrico e de comunicações, químico, farmacêutico e produtos de 

matérias plásticas.  Embora tenha havido expansão das exportações nacionais desde 

2002, quando se dá o início da análise dos autores, o aumento das importações, tanto 

para bens intermediários como para bens finais, ocorreu em um ritmo maior. Com a 

crise de 2008 as exportações de produtos industrializados tiveram queda acentuada, 

enquanto para as importações foi menos acentuada, contribuindo para elevar o déficit do 

saldo de comercio do setor industrial. Em IEDI (2012), chama-se a atenção para a 

deterioração recente do saldo comercial principalmente da indústria de transformação. 

Em 2006 houve um superávit comercial deste setor na casa de US$ 30 bilhões, déficit 

de US$ 7,1 bilhões em 2008, déficit de US$ 8,3 bilhões em 2009 e o agravamento do 

cenário com déficit de US$ 34,8 bilhões em 2010 e US$ 48,7 bilhões em 2011. Itens de 

alta e média densidade tecnológica é que puxaram este processo de inversão dos saldos 

comerciais. Para bens de alta tecnologia tem-se um quadro de déficit de US$ 12 bilhões 

em 2006 para US$ 30 bilhões em 2011, e para bens de média tecnologia um baixo 

déficit de US$ 1 bilhão para US$ 52 bilhões em 2011. Estes são exatamente os setores 

mais focados pelas políticas industriais em estudo, por serem os mais dinâmicos.  

A Tabela 8 apresenta o coeficiente de penetração de importação de alguns 

setores selecionados. Coeficiente de penetração de importação mede quanto o valor das 

importações representa no total do consumo doméstico do setor, considerando tanto 

consumo final como intermediário. 
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A Tabela 9 mostra o peso dos insumos importados na produção industrial de 

cada setor nos anos de 2005 e 2011, evidenciando que a indústria como um todo passou 

a importar um maior valor de insumos para prover sua produção. 

 

Tabela 8 - Coeficiente de penetração de importações produto final - 2005 e 2011 
(%) 
Produtos 2005 2011 
Têxteis 9,1 18,5 
Químicos 21,9 26,3 
Farmacêuticos 25,1 30,2 
Informática, eletrônicos e ópticos 44,2 51,0 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 19,8 24,0 
Máquinas e equipamentos 33,6 36,8 
Total indústria de transformação 14,5 18,5 

Fonte: Extraído de IEDI 2012 
 

A análise conjunta dos dados das Tabelas 8 e 9 possibilita constatar que para 

todos os setores selecionados, de 2005 a 2011, a indústria nacional de bens 

intermediários e de bens finais teve perda de competitividade.  Em 2011, segundo 

Tabela 9, os insumos importados tiveram coeficientes de importações expressivamente 

maiores ao comparar com os resultados de 2005. Isto indica que a indústria nacional 

aumentou o percentual de insumos importados em sua produção, o que é a mesma coisa 

que dizer que a indústria local de tais insumos não conseguiu competir com seus 

concorrentes internacionais. Este mesmo cenário aplica-se para os resultados da Tabela 

8. O mercado nacional foi abastecido com mais produtos importados prontos em 2011 

do que em 2005, indicando queda da participação de produtos brasileiros no mercado 

nacional. O Gráfico 6 apresenta a perda de competitividade também no mercado 

internacional, com o declínio do coeficiente de exportação. 
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Tabela 9- Peso dos insumos importados na produção industrial 2005-2011 (%) 
Produtos 2005 2011 
Têxteis 14,0 28,5 
Químicos 28,1 44,1 
Farmacêuticos 38,8 44,4 
Informática, eletrônicos e ópticos 49,0 76,7 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 18,5 23,1 
Máquinas e equipamentos 15,4 21,4 
Metalurgia 26,2 46,4 
Total 17,2 22,4 

Fonte: Extraído de IEDI 2012 
 

Na visão do IEDI (2012), este processo de aumento da participação de insumos 

e produtos importados na economia nacional se intensificou com a crise de 2008. 

Muitas empresas buscaram baratear sua produção com insumos importados, levando-se 

em conta a perda de competitividade dos setores nacionais. Com um alto coeficiente de 

importação, principalmente de insumos, pode ocorrer um empobrecimento das cadeias 

produtivas nacionais, limitando o efeito de encadeamento sobre diversos outros setores 

da economia, reduzindo também o crescimento econômico. O Gráfico 6 apresenta a 

evolução dos coeficiente de exportação, do coeficiente de penetração de importações e 

do coeficiente de insumos importados a preços correntes considerando a indústria de 

transformação. Nota-se, de 2004 até 2010 uma queda contínua do coeficiente de 

exportação, enquanto que há oscilações com tendências de alta nos coeficientes de 

penetração de importações e de insumos importados. 
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Gráfico 6 – Coeficientes indústria de transformação – preços correntes (%) 

 
Fonte: CNI-Funcex, apud IEDI 2012, p. 10 

 

Estes dados, para o IEDI (2012), colaboram para concluir sobre a existência de 

uma dependência tecnológica do país, fruto e continuação de um processo histórico de 

desenvolvimento. Já o Gráfico 7 mostra o comportamento do saldo comercial brasileiro 

de 1993 a 2011. Nota-se uma queda dos valores totais a partir da crise internacional em 

2008, mas ainda com superávits. Conclui-se que, inversamente, de acordo com as 

Tabelas 8, 9 e 11, a exportação de produtos básicos é que sustentou tais resultados. 
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Assim, um dos objetivos da PITCE e da PDP, que era de preservar a robustez 

do balanço de pagamentos de modo que restrições externas não venham a restringir o 

crescimento econômico, parece não estar sendo bem sucedido. Conclui-se que o saldo 

comercial existente nos últimos anos ocorreu por exportações de commodities 

sustentado pelo aumento dos preços internacionais desses produtos 1 , e não em 

decorrência dos produtos industrializados com alta e média agregação de tecnologia. 

  

Tabela 10- Produtividade da indústria 2002-2011 - variação percentual 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produção Física (PF) 2,7 0 8,3 3,1 2,8 6 3,1 -7,4 10,5 0,3 
Horas Pagas (HP) -1,3 -3,6 7,7 2,3 1,4 3,6 4 2,6 3,3 3,2 
Produtividade - (PF/HP) 4,1 0,9 6,1 2 2,4 4,1 1,1 -2,2 6,1 -0,2 

Fonte: IBGE, PIM-PF e PIMES. Extraído de IEDI 2012, p.12 
 

A Tabela 10 mostra dados da produtividade da indústria nacional de 2002 a 

2011. De acordo com o IEDI (2012), embora tenha ocorrido melhora da produtividade 

industrial a partir de 2002, esses resultados não possibilitam que o Brasil alcançasse a 

fronteira dos ganhos de produtividade. Uma das conclusões do instituto é que, embora o 

Brasil tenha evoluído no quesito produtividade, os concorrentes internacionais 

evoluíram mais rapidamente. Um ponto importante é que a crise internacional afetou a 

produtividade principalmente em 2009 e 2011, quebrando as séries positivas anteriores, 

portanto, é necessário acelerar este processo já iniciado de ganhos de produtividade para 

que os produtos nacionais ganhem competitividade frente aos produtos internacionais.  

Outra análise possível, por consequência, é que os concorrentes internacionais 

obtiveram ganhos de produtividade superiores aos da indústria nacional.  

Na Tabela 11 observa-se a evolução da pauta exportadora da economia 

brasileira levando em consideração os níveis de industrialização dos produtos. Para 

Cano (2012, p.12), os resultados acima indicam uma “forte regressão e reprimarização 

da pauta exportadora” a partir do fim da década de 1990. O fato das exportações de 

produtos semimanufaturados e manufaturados terem atingido o índice de, 

respectivamente, 15,8% e 60,7%, em 2000, e o resultado ter atingido 14,3% e 36,8%, 

em 2011, é extremamente preocupante.  

 

 

                                                           
1
  Para maiores detalhes sobre esta conclusão, verificar Cano (2012); Sarti e Hiratuka (2011) 
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Tabela 11- Exportações segundo nível de industrialização de 1964 a 2011- sem 
operações especiais (%) 
Ano Básicos Semimanufaturados Manufaturados 
1964 85,4 8 6,2 
1980 42,2 11,7 44,8 
1985 33,3 10,8 54,9 
1990 27,8 16,2 54,2 
1995 22,9 20,8 56,2 
2000 23,4 15,8 60,7 
2006 29,9 14,5 55,6 
2007 32,8 13,9 53,5 
2008 37,9 13,8 48,1 
2009 41,4 13,7 45 
2010 45,5 14,3 40,2 
2011 48,8 14,3 36,8 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Extraído de Cano (2010, p.12) 
 

Considerando a China como exemplo para destino das transações comerciais, 

Cano (2012) compara a pauta exportadora do Brasil e do México em 1990, 2000 e em 

2008. Para a elaboração da Tabela 12, a escolha do México como comparativo para o 

Brasil deve-se ao fato de ser um país em desenvolvimento situado na América Latina, 

pois, como mostrado em Sarti e Hiratuka (2010), na média os países do leste asiático 

tiveram um desempenho exportador superior aos países latinos no período. Ainda que a 

tendência de perda de competitividade também tenha se mostrado para o caso 

mexicano, tal país ainda apresenta uma pauta exportadora com maior agregação de 

valor em 2008 se comparada com a do Brasil. 

 

Tabela 12 - Estrutura das exportações para a China 1990 a 2008 (%) 
  México Brasil 
Produtos 1990 2000 2008 1990 2000 2008 
Primários 1,4 3,7 27,5 19,5 67,9 77,5 
Industriais: 98,6 96,3 72,3 80,5 32,1 22,5 

Recursos Naturais 11,7 11,1 32,7 34,0 13,4 12,2 
Baixa CLT 6,7 1,9 2,8 17,3 4,5 2,6 
Média CLT 79,1 24,9 19,6 28,9 9,0 5,5 
Alta CLT 0,9 58,2 17,0 0,3 5,1 2,1 
Outros 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Cepal: Base de dados. Extraído de Cano (2012, p. 11) 
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A Tabela 13 apresenta a evolução das exportações brasileiras de 1996 até 

outubro de 2010, separadas por níveis de agregação de tecnologia. Constata-se a queda 

das exportações de produtos de alta e média tecnologia a partir de 2000, ao mesmo 

tempo que, como já verificado, tem-se um aumento do volume de importações destes 

segmentos no mesmo período. Já o Gráfico 8 mostra a participação das exportações 

brasileiras em relação às exportações mundiais de 2002 a 2010. Neste período tem-se 

um acréscimo da participação das exportações brasileira no total mundial, sem, no 

entanto, separar o tipo de produto presente na pauta exportadora.   

 

 
  Fonte: Fernandes Jr 2011, p. 118. Elaboração própria  

 

Em análise conjunta das Tabelas 11, 13 e 14 e do Gráfico 8 é possível concluir 

que, apesar do Brasil ter aumentado sua participação nas exportações mundiais ao longo 

dos últimos anos, o aumento das exportações nacionais ocorreu por conta de produtos 

básicos, ou seja, que não são industrializados e possuem baixa, ou nenhuma agregação 

de tecnologia, e que a importação de produtos de alta e média tecnologia aumentaram, 

indicando mais uma vez perda de competitividade destes setores.  
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Setores
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

Total
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Produtos industriais
83,6

80,4
80,6

81,8
83,4

82,0
80,6

80,1
80,0

79,5
78,1

75,9
71,7

68,4
63,6

Industria de alta e m
édia-alta tecnologia

27,1
29,7

31,7
31,2

35,6
33,1

31,3
29,9

30,0
31,8

30,4
29,1

26,1
23,7

22,6

Indústria de alta tecnologia
4,3

5,0
6,3

8,6
12,4

12,0
9,8

7,0
6,9

7,4
6,8

6,4
5,8

5,9
4,6

Indústria de m
édia-alta tecnologia

22,8
24,7

25,4
22,6

23,1
21,2

21,4
22,8

23,1
24,4

23,6
22,7

20,3
17,8

18,0

Indústria de m
édia-baixa tecnologia

20,5
18,4

17,3
17,7

18,6
17,1

17,6
18,3

19,5
19,2

19,8
19,7

19,6
16,2

14,6

Indústria de baixa tecnologia
36,0

32,3
31,6

32,9
29,3

31,7
31,7

31,9
30,5

28,4
27,9

27,1
26,0

28,5
26,4

Produtos não industriais
16,4

19,6
19,4

18,2
16,6

18,0
19,4

19,9
20,0

20,5
21,9

24,1
28,3

31,6
36,4

T
abela 13 - E

xportação B
rasileira dos Setores Industriais por Intensidade T

ecnológica - 1996 a 2010 (%
)

Fonte: SEC
EX

/M
D
IC
. Elaboração própria
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Setores
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

Total
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Produtos industriais
84,4

87,7
89,4

88,9
88,0

88,5
86,0

83,9
82,2

82,6
82,2

82,9
82,7

86,1
87,6

Industria de alta e m
édia-alta tecnologia

58,2
62,4

64,8
66,2

63,8
66,3

64,2
62,9

61,9
61,9

59,7
59,6

59,3
63,6

61,2

Indústria de alta tecnologia
19,5

20,4
20,9

23,9
25,4

24,9
22,1

21,6
22,5

23,3
23,2

21,0
19,3

21,5
19,7

Indústria de m
édia-alta tecnologia

38,7
42,0

43,9
42,3

38,4
41,4

42,1
41,4

39,4
38,6

36,5
38,7

40,0
42,1

41,4

Indústria de m
édia-baixa tecnologia

13,0
13,2

13,0
13,4

15,7
14,9

14,1
14,1

13,8
14,2

15,7
16,3

16,9
14,5

18,8

Indústria de baixa tecnologia
13,2

12,0
11,6

9,3
8,4

7,4
7,7

6,9
6,5

6,4
6,8

6,9
6,5

8,0
7,6

Produtos não industriais
15,6

12,3
10,6

11,1
12,0

11,5
14,0

16,1
17,8

17,4
17,8

17,1
17,3

13,9
12,4

T
abela 14 - Im

portação B
rasileira dos Setores Industriais por Intensidade T

ecnológica - 1996 a 2010 (%
)

Fonte: SEC
EX

/M
D
IC

. Elaboração própria
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Conforme já citado, a Tabela 13 mostra o percentual de participação nas 

exportações brasileiras de acordo com o nível tecnológico do produto. O cenário para 

produtos de alta e média-alta tecnologia é oscilatório com tendência de queda das 

exportações a partir de 2001. A indústria mais afetada foi a de alta tecnologia com uma 

queda no valor exportado de quase 63% de 2000 a 2010. Já com a Tabela 14 tem-se 

que, após início de uma tímida trajetória de queda de importação de produtos industriais 

de alta e média-alta tecnologia a partir de 2001, há uma interrupção desta tendência com 

um pico de alta em 2009 e breve queda em 2010.  

A meta a ser alcançada em 2010 na macrometa inserção externa era de 1,25% 

das exportações mundiais, com valor exportado de aproximadamente US$ 209 bilhões. 

O resultado obtido foi que o país exportou aproximadamente US$ 210,9 bilhões em 

2010, tendo participação relativa nas exportações mundiais de 1,35%. (FERNANDES 

JR, 2011). Portanto, esta macrometa foi batida, mas conforme já visto, com perda de 

participação de produtos industrializados em detrimento a produtos básicos. Outra 

conclusão a ser tirada, também apoiada pelo IEDI (2012), Cano (2011), Sarti e Hiratuka 

(2011), por exemplo, é que o crescimento econômico e dos investimentos na década de 

2000 foram sustentados pela demanda interna, uma vez que a exportação de produtos 

industrializados caiu. Esse crescimento industrial teve como causa e conseqüência o 

aumento do poder de compra dos consumidores, expansão do crédito aos consumidores, 

aumento da taxa de empregos, dentre outros fatores. 

Para a macrometa de elevar o investimento fixo, o Gráfico 9 ajuda na análise 

sobre as políticas PITCE e PDP, mostrando a evolução da FBKF como percentual do 

PIB. Do início do ano de 2002 até 2006 houve uma flutuação do índice com mínimas de 

14,9% e máximas de 17%, indicando que as medidas iniciais da PITCE não surtiram 

efeito imediato. Percebe-se uma arrancada a partir de 2006 até 2008, quando há a 

interrupção dos investimentos por conta da crise internacional. Com dados do IBGE, 

verifica-se que no segundo trimestre de 2006 os investimentos fixos em relação ao PIB 

foram de aproximadamente 17%, alcançando 20,6% no terceiro trimestre de 2008. Mas 

após cair a 15,7% no segundo trimestre de 2009, o indicador fechou em 2010 com 

19,5%, níveis próximos ao pré-crise. Contudo, como visto acima, a partir de 2006 tem-

se a ampliação das taxas de investimento fixo interrompida pela eclosão da crise e então 

uma rápida retomada na formação bruta de capital fixo com as medidas de curto prazo 

da PDP. A macrometa de 21% não foi atingida em 2010, apesar de ter chegado bem 

perto deste número ainda em 2008. Aqui, conclui-se que os efeitos da crise econômica 
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internacional foram determinantes para quebrar a evolução das taxas de investimento, 

que foram rapidamente recuperadas após as medidas da PDP em 2008. 

 

 
Fonte: Contas Nacionais/IBGE. Elaboração própria 

 

Do primeiro trimestre de 2004 até o terceiro trimestre de 2008, a taxa de 

formação bruta de capital fixo cresceu mais que o PIB nacional. Foram 19 trimestres 

seguidos até a eclosão da crise econômica internacional. Mas grande parte destes 

investimentos ocorreu em infraestrutura e nos setores voltados para a exportação, 

alcançando o setor industrial como um todo posteriormente. Contudo, principalmente 

entre 2006 até a crise de 2008, o investimento passou a mostrar evolução na sua 

contribuição para o crescimento do PIB (SARTI; HIRATUKA, 2011). Apesar do nível 

crescente de investimento da indústria em capital fixo, interrompido temporariamente 

com a eclosão da crise de 2008, esta expansão de capacidade produtiva não se 

transformou em ganhos de competitividade. Sarti e Hiratuka (2011) chamam a atenção 

para este ponto dizendo que a indústria nacional precisa não só investir em aumento da 

capacidade de produção e sim investir em aumento da produtividade de modo a ganhar 

eficiência. Neste processo o Estado tem um papel central, de modo a coordenar as 

políticas públicas direcionando para este interesse. 

A meta estabelecida de aumentar a formação bruta de capital fixo tem como 

pano de fundo o desafio estabelecido pela PDP que é de ampliar a capacidade de oferta 

da indústria nacional para evitar pressões inflacionárias e/ou formação de gargalos que 
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venham a interromper o crescimento da economia. No entanto, considerando que o 

banco central brasileiro adotou o regime monetário de metas de inflação, fica difícil 

identificar em termos quantitativos qual a contribuição da formação bruta de capital fixo 

para o controle inflacionário. A despeito deste fato, a inflação se manteve dentro dos 

limites estabelecidos pelo governo no período de 2004 a 2010, considerando a variação 

de tolerâncias superiores e inferiores. O Gráfico 10 relaciona a evolução das metas 

inflacionárias estabelecidas pelo banco central, os limites superiores de variação 

estabelecidos e a inflação observada.   

 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria 

 

A macrometa de elevar o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento, 

considerada pelo Balanço de Atividades PDP (BRASIL, 2010) como um indicador de 

competitividade da indústria nacional por representar a capacidade de inovação, 

também não foi atingida. Em 2005, ano posterior ao lançamento da PITCE, o montante 

investido em P&D pelo setor industrial foi de R$ 10,5 bilhões, representando 0,49% do 

PIB. Em 2008 esse valor passou para R$16,2 bilhões, sendo 0,54% do PIB naquele ano. 

Para 2010, ano em que a meta a ser atingida somava um valor de R$ 18,2 bilhões e 

aproximadamente 0,65% do PIB, os gastos privados em inovação somaram 

aproximadamente R$ 21,0 bilhões representando apenas 0,59% do PIB. Cabe ressaltar 

que em valor absoluto foi batida a meta, mas em percentual do PIB, que é mais 

representativo para o indicador, não teve o desempenho esperado. O investimento em 
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pesquisas parece não ter acompanhado o crescimento do PIB, que teve taxas mais 

elevadas nos anos de 2007, 2008 e 2010.  Por outro lado, dados da PINTEC, 

apresentados no Balanço de Atividades PDP (BRASIL, 2010), apontam um aumento no 

número de empresas inovadoras entre 2006 e 2008 de 21% comparando com a pesquisa 

de 1998 a 2000. 

Na Tabela 15 é possível acompanhar a evolução do número de empresas 

inovadoras no Brasil entre 1998 e 2008, representando uma tendência a ser seguida nos 

anos posteriores. De acordo com o Balanço de Atividades PDP (BRASIL, 2010), os 

setores que apresentaram as maiores taxas de inovação foram os setores de alta e média-

alta tecnologia, como por exemplo: produtos farmoquímicos e farmacêuticos, produtos 

químicos, equipamentos de comunicação, máquinas e equipamentos e componentes 

eletrônicos. Contudo, em 2008, a atividade de aquisição de máquinas e equipamentos 

foi a mais relevante para as empresas no quesito de investimento em inovação, sem, no 

entanto, apontar a origem destes equipamentos, se foram nacionais, estimulando as 

empresas locais, ou importados, evidenciando perda de competitividade da indústria 

brasileira do setor. 

 

Tabela 15 - Taxa de inovação nas empresas brasileiras – 1998 a 2008 
Período Total de empresas Empresas inovadoras Taxa de inovação 
1998-2000 72.005 22.698 31,50% 
2001-2003 84.262 28.036 33,30% 
2003-2005 91.055 30.377 33,40% 
2006-2008 100.496 38.299 38,10% 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 
Tecnológica. Extraído de Balanço de Atividades PDP (BRASIL, 2010, p. 33) 

  

Em estudo realizado por Zamberlan e Sonaglio (2011) sobre o investimento e a 

estrutura de financiamento das inovações da indústria nacional, há a conclusão de que 

entre 1998 e 2008 houve elevação na realização de investimentos em inovação, mas 

esse foi centralizado em regiões mais industrializadas, apontando uma regionalização do 

desenvolvimento tecnológico e contribuindo para a crítica de outros autores quanto à 

falta de preocupação com planos de desenvolvimentos regionalizados. Isto decorre, em 

parte, do fato de que a maior parte do financiamento de uma empresa no Brasil ainda é 

realizada com recursos próprios, sendo relativamente pequena a participação do setor 

público, conforme verificado na Tabela 17. Para os autores, a atuação do Estado 
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nacional fomentando a inovação, e desonerando a atividade com redução de tributos, 

pode elevar o processo inovador e reduzir as diferenças regionais neste quesito. Na 

Tabela 16 verificam-se os dados referentes à evolução das taxas de investimento em 

inovação de 1998 a 2008 no Brasil e por regiões.  

 

Tabela 16 - Taxa geométrica de crescimento de investimento em inovação - 
2000 a 2008 (%) 
Regiões 2003/2000 2005/2003 2008/2005 
Brasil 1,60 13,70 6,20 
Norte 7,10 15,30 1,60 
Nordeste 19,10 -5,60 10,30 
Sudeste -0,10 17,40 5,50 
Sul 1,50 3,90 6,80 
Centro-Oeste 2,50 22,00 26,10 
Fonte: PINTEC (2000, 2003, 2005, 2008). Extraído de Zamberlam e Sonaglio (2011, p. 113) 

 

A Tabela 17 apresenta a estrutura de financiamento das indústrias extrativas e 

de transformação de 2000 a 2008. Percebe-se que, em geral, a fonte de recursos pouco 

mudou no período, sendo os recursos próprios amplamente superiores aos recursos de 

terceiros, que ainda incluem fontes privadas e públicas.  

 

Tabela 17 - Fontes de financiamento indústria extrativa e de transformação - 
2000 a 2008 (%) 
Regiões 2000-2003 2003-2005 2005-2008 

Próprias Terceiros Próprias Terceiros Próprias Terceiros 
Brasil 90 10 93 7 88 12 
Norte 97 3 95 5 90 10 
Nordeste 92 8 87 13 80 20 
Sudeste 89 11 93 7 90 10 
Sul 90 10 86 14 76 24 
Centro-Oeste 99 1 86 14 77 23 

Fonte: IBGE. Extraído de Zamberlam e Sonaglio (2011, p. 115) 
 

Para o Resumo Executivo PDP (BRASIL, 2011), a macrometa de dinamizar as 

micros e pequenas empresas de modo a aumentar sua participação na pauta exportadora 

brasileira tem como fundamento a premissa de que para as PMEs exportarem elas 

precisam ser mais competitivas e, portanto, precisarão investir mais em inovação, terão 

maior potencial de crescer e de gerar empregos formais.  
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Do Resumo Executivo PDP (BRASIL, 2011), verifica-se a meta não atingida 

de aumentar em 10% o número de MPEs exportadoras até 2010 de modo a alcançar um 

número total de 12.971 empresas.  O documento aponta alguns fatores como 

determinantes para este acontecimento, como por exemplo, o fato de que 1.259 

empresas deixaram de ser consideradas como pequenas e passaram a ser médias devido 

ao aumento do faturamento. Outro fator citado foi a crise internacional, que dificultou a 

inserção internacional de novos competidores no mercado externo. Em termos de 

valores exportados pelo total de MPEs também houve redução no período de 2006 a 

2010. As exportações passaram de US$ 2,3 bilhões para US$ 1,3 bilhão, uma queda de 

aproximadamente 43% neste curto período. 

Com dados da Secretaria de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi elaborada a Tabela 18, com dados 

do número de micro e pequenas empresas exportadoras entre os anos de 2005 e 2010. 

Apesar do aumento verificado de 2009 para 2010, a meta não foi alcançada, ficando 

21,7% abaixo do estimado. 

 

Tabela 18 - Número de MPEs exportadoras - 2005 a 2010 
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de MPEs 12.218 11.792 11.919 11.120 9.871 10.150 

Variação - -3,5% 1,1% -6,7% -11,2% 2,8% 

Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração própria 
   

O Gráfico 11 apresenta o desempenho das exportações brasileiras, 

considerando o número de empresas exportadoras entre 2002 e 2010. Verifica-se um 

maior peso das micro e pequenas empresas com participação de 47% do total de 

empresas do Brasil que exportaram em 2010, embora em termos de valor não seja o 

grupo mais relevante. Ainda no mesmo gráfico, de 2003 a 2005, verifica-se um 

crescimento no número de MPEs exportadoras. De 2005 a 2009 a tendência inverte e 

passa a ser de queda. Outro ponto importante a ser considerado pelo gráfico, dado o 

grande número de empresas exportadoras, é o papel que as exportações possuem na 

dinâmica das MPEs, tanto para a geração de renda como na geração de emprego. Como 

exemplo, em 2006, as MPEs, no total, empregaram formalmente 15.650.252 pessoas, 

correspondendo a 55% dos empregos formais do país, 26% da massa salarial total e 

aproximadamente 20% do PIB nacional. (SECEX/MDIC). Em 2010 as MPEs, como 
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resultado da fragilidade econômica deste porte de empresas frente à crise econômica, 

passou a empregar 51,6% da força de trabalho nacional, com aproximadamente 14.710 

mil pessoas. No entanto, tal número absoluto consiste em um aumento em função do 

ano anterior, no qual empregou aproximadamente 13.620 mil pessoas, representando, no 

entanto, 52,3% dos empregos nacionais (SEBRAE, 2011). 

 

 

 

Mais uma vez com dados do MDIC/SECEX, em 2004 as MPEs exportaram um 

valor total de US$ 1,847 bilhão, em 2009 de US$ 1,318 bilhão e em 2010 chegou a US$ 

1,964 bilhão, embora tem-se que grande parte deste último aumento deve-se a mudança 

de categoria de empresas que eram de médio porte e passaram a ser classificadas como 

MPE. As empresas de grande porte exportaram US$ 142,8 bilhões em 2009 e US$ 

191,5 bilhões em 2010, enquanto que as empresas de médio porte tiveram um resultado 

exportador de US$ 8,6 bilhões em 2009 e de US$ 8,2 bilhões no ano seguinte, tendo 

novamente como um dos fatores responsáveis por esta queda a reclassificação das 

empresas deste porte. Ainda, o aumento de 34,1% no valor exportado pelas grandes 

empresas seria resultado da alta de commodities agrícolas e de minerais. Em uma 

análise quanto à região de origem das exportações, constata-se uma clara concentração 

de empresas situadas nas regiões Sul e Sudeste. Quanto ao número total de empresas 

exportadoras a região Sudeste contribui com 58,8% do total, a região Sul com 26,8%, 

Nordeste com 6,1%, Centro-Oeste com 3,9% e a região Norte com 3,4%. Ao separar os 
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dados por tamanho de empresa, a localização das MPEs exportadoras é parecida com a 

proporção total, sendo 63,1% no Sudeste, 26,4% no Sul, 4,9% no Nordeste, 3,3% no 

Norte e 2,2% no Centro-Oeste. De 2009 para 2010 houve pequeno aumento da 

concentração das MPEs no Sudeste, Sul e Centro-Oeste em detrimento das outras 

regiões.  

Analisando os dados do MDIC das micro e pequenas empresas por grupos de 

produtos, máquinas e equipamentos mecânicos exportaram US$ 247,6 milhões em 

2010, representando 12,6% de todas as exportações das MPEs. Os produtos madeira e 

obras foram responsáveis pela exportação de US$ 169,1 milhões e máquinas e 

equipamentos elétricos por US$ 85,6 milhões, por exemplo. 

Segundo dados do Relatório de Macrometas PDP (BRASIL, 2010), 100% das 

medidas previstas pelo plano para estimular micro e pequenas empresas já estavam 

operacionais. Os desembolsos do BNDES em 2008 foram de aproximadamente R$ 9 

bilhões passando a pouco menos de R$ 12 bilhões em 2009, sendo quase 100 mil 

operações realizadas pelo BNDES para as MPEs em 2008 e mais de 200 mil operações 

em 2009. Mesmo com o montante de recursos direcionados para esta macrometa e a 

implementação das diversas medidas citadas, não houve sucesso na meta. A crise 

econômica internacional teve um impacto negativo maior sobre as exportações destas 

empresas comparando com os efeitos positivos originados pelas medidas 

governamentais. 

Cano e Gonçalves (2010) elaboram uma análise da PITCE e da PDP, 

considerando suas medidas e resultados. Analisando o papel do BNDES, após o 

lançamento da PDP, é possível verificar o substancial aumento da importância do banco 

fomentando a economia por meio de linhas de crédito. Medidas como redução do 

spread básico, novas linhas de financiamento para investimentos em P&D, ampliação 

do prazo de pagamento, dentre outras, foram muito importantes. Somando setores da 

indústria e de serviços, o total de recursos desembolsados foi de R$ 33,4 bilhões em 

2007 e de aproximadamente R$ 77,0 bilhões em 2010, uma quantia 130% maior. Puga 

(2010) destaca o papel dos investimentos para a retomada da economia, e isso alinhado 

às medidas das políticas públicas. Relaciona os montantes despendidos em 

investimentos pelos setores selecionados para os períodos de 2005 a 2008 e as 

perspectivas de investimentos para o período de 2010 a 2013. O autor ainda identifica 

uma retomada dos investimentos em diversas áreas, frutos de projetos que teriam sido 

postergados pela crise e não cancelados. Os principais projetos retomados seriam 
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aqueles voltados para o mercado interno, no qual o consumo das famílias tem crescido e 

se sustentado, decorrência da estabilização de preços, geração de novos empregos e 

conseqüente aumento da massa salarial. Na Tabela 19 é possível verificar tal cenário. 

 

Tabela 19 - Investimentos realizados e previstos pelo BNDES - 2005 a 2013 (em 
R$ bilhões e %) 

  2005-2008 2010-2013 
Variação 

%        
2005-08 / 
2010-13   R$ bilhões % do total R$ bilhões % do total 

Petróleo e Gás 160 18,7 340 25,7 112,5 
Siderurgia 26 3,0 51 3,8 96,2 
Química 20 2,3 34 2,6 70,0 
Automotiva 23 2,7 32 2,4 39,1 
Eletrônica 15 1,8 21 1,6 40,0 
Papel e Celulose 17 2,0 19 1,4 11,8 

Total da Indústria 314 36,7 549 41,4 74,8 
Telecomunicações 67 7,8 98 7,4 46,3 
Energia Elétrica 66 7,7 67 5,1 1,5 

Total Infraestrutura 199 23,2 311 23,5 56,3 

Fonte: GT Investimento BNDES. Extraído de Relatório Macrometas 2010, p.23, e elaboração própria 
 

O Balanço de Atividades PDP (BRASIL, 2010) também aponta o papel do 

BNDES como importante para o processo de inovação da indústria nacional, 

disponibilizando linhas de créditos especiais para inovação. Em 2009 foram 

desembolsados quase R$ 563 milhões e até novembro de 2010 R$ 1,11 bilhões, valor 

quase 98% acima em relação ao ano anterior. Por outro lado, o total de desembolsos do 

BNDES em 2008 para linhas de inovação foram de R$ 863 milhões. A queda de 2008 

para 2009 mostra mais uma vez os efeitos da crise financeira internacional.  

A proposta deste capítulo, no primeiro momento, foi realizar uma análise das 

premissas e diretrizes que serviram de base para a formulação dos planos PITCE e PDP 

comparando-as com as premissas e diretrizes. Em seguida foram apresentadas análises 

do desempenho econômico dos principais setores envolvidos nos planos permitindo um 

contraste entre as metas estipuladas e os resultados alcançados no período.  

Em termos gerais, foi constatado que os planos estudados possuem um forte 

viés evolucionista quanto à elaboração das suas premissas, das suas diretrizes e quanto 

aos instrumentos que foram utilizados como meio de alcançar os objetivos propostos, 

que, grosso modo, são de reestruturar as bases produtivas nacionais com foco em 
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inovação e geração de vantagens competitivas para a indústria local.  Também foi visto 

que inicialmente, conforme Tabela 2, estimavam colocar em prática 1090 medidas 

vinculadas à PDP estando distribuídas em diferentes naturezas. No entanto, apenas 425 

delas foram em ação até dezembro de 2010 e praticamente 100% delas encontravam-se 

operacionais. Um dos avanços institucionais da PDP em relação à PITCE, conforme já 

citado, foi o estabelecimento e acompanhamento das metas por meio de relatórios das 

agências e ministérios envolvidos no gerenciamento do plano. 

A análise das metas traçadas e dos resultados realizados demonstra que três 

delas não foram atingidas. A macrometa de elevar o investimento em capital fixo em 

proporção do PIB ao valor de 21% não foi atingido. O resultado foi de 19,5% no ano de 

2010. No entanto, considerando em termos dos valores absolutos que foram estimados 

para 2010, a meta foi atingida com folga. A expectativa era de que R$ 620 bilhões e o 

montante de investimentos em 2010 foi de aproximadamente R$ 733 bilhões. A 

macrometa de elevar o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento privado no setor 

industrial até o nível de 0,65% do PIB, ou 18,2 bilhões, em 2010 não foi bem sucedida 

parcialmente. Em valores absolutos os investimentos em P&D privados somaram R$ 

21,0 bilhões, mas em proporção ao PIB o resultado ficou longe de ser batido, com 

apenas 0,59%. Em contrapartida, constatou-se uma tímida melhora na produtividade 

industrial, conforme Tabela 10, embora não tenha sido suficiente para melhorar a 

competitividade no cenário internacional. 

Já a macrometa que teve o pior desempenho foi a de estimular o crescimento 

em 10% no total das micro e pequenas empresas exportadoras em 2010 em relação a 

2006, alcançando um total de 12.971 empresas. O resultado realizado foi de apenas 

10.150, representando um resultado 21,7% abaixo do esperado. A quarta macrometa de 

inserção externa de 1,25% das exportações mundiais foi atingida. O resultado observado 

foi de 1,35%, embora ficou claro que o aumento das exportações ocorreu pautado em 

produtos básicos e não nos produtos de alta e média agregação de tecnologia, setores 

foco dos planos estudados.  
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Considerações finais 
 

Findo o trabalho de exposição das premissas teóricas dos planos e dos 

resultados econômicos alcançados, torna-se possível apresentar algumas considerações.  

De modo a retomar as discussões expostas anteriormente, os objetivos deste 

trabalho serão brevemente relembrados. O Capítulo 1 teve o papel de inserir o debate 

em torno das premissas comportamentais de uma firma e dos fatores que condicionam 

seu desenvolvimento e o desenvolvimento econômico de uma nação segundo o corte 

teórico evolucionista/neo-shumpeteriano. Esta etapa serviu de base para debater a 

questão acerca do papel das políticas públicas e de seus instrumentos para tal enfoque 

teórico. Ao Capítulo 2 coube apresentar as premissas e diretrizes dos planos PITCE e 

PDP, centrando na busca de características que os determinem ou não como um enfoque 

evolucionista. Também foram analisadas em que proporção as medidas propostas foram 

efetivamente implementadas e quais os meios de ação foram propostos e quais foram 

colocados em prática. O Capítulo 3 comparou as premissas da teoria evolucionista, 

apresentadas no Capítulo 1, com as diretrizes dos planos, apresentadas no Capítulo 2, 

analisando se, no campo teórico, os planos possuem ou não um viés evolucionista. 

Também foi feita uma abordagem a respeito dos meios de ação e das medidas utilizadas 

pelos planos comparando-os com os instrumentos evolucionistas e, por fim, foi 

verificado se as metas estabelecidas pela PDP foram ou não atingidas. 

 Com a elaboração teórica do capítulo 1 e da análise das premissas e medidas 

da PITCE e da PDP, verificou-se que há diversos aspectos evolucionistas nestes planos 

industrializantes. O foco em inovação, geração de vantagens competitivas e inserção 

externa são alguns dos principais pilares que as diferenciam das políticas adotadas entre 

os anos de 1950 e 1970. A PITCE focou muito em setores difusores de tecnologia, 

(softwares e semicondutores, por exemplo) e a PDP, além de manter este enfoque, 

também inclui setores com alto grau de desenvolvimento tecnológico, como a 

biotecnologia e a nanotecnologia. Ambas contém medidas horizontais e verticais, 

procurando gerar estímulos para setores estratégicos e efeitos de encadeamento. O 

arcabouço institucional criado para acompanhamento das medidas e ações tornou-se 

mais robusto na PDP em comparação com a PITCE. O fortalecimento das estruturas 

institucionais e de apoio às políticas e do processo de interlocução do setor público com 

o setor privado foi outro ponto de avanço. O papel central no desenvolvimento passa a 

ser dado pelo setor privado e o Estado contribui com o papel de articulador, regulador e 
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na criação do ambiente competitivo para atuação das empresas. Como exemplo deste 

papel estatal pode ser citada a reinserção do BNDES provendo crédito e as diversas leis 

de incentivos à inovação. 

No entanto, a análise dos resultados das macrometas estabelecidas pela PDP 

mostra que apenas as medidas colocadas em prática não foram suficientes para 

dinamizar a indústria brasileira e reestruturar suas bases produtivas. Convém citar que, 

em boa medida, a crise econômica internacional iniciada em 2007, e com efeitos mais 

profundos a partir de 2008, veio a criar um cenário com estímulos negativos para a 

economia brasileira. Ainda assim há diversos méritos, já citados, na elaboração de 

ambos os planos. As medidas são de longo prazo e não devem ter seus efeitos avaliados 

apenas no curto prazo, já que a avaliação de curto prazo deve ser encarada como uma 

tendência para ajudar no processo de aprendizagem e evolução dos próprios planos. Por 

outro lado, a retomada da discussão em torno de se elaborar políticas industriais como 

instrumentos de desenvolvimento da economia, desta vez com foco na inovação, ganhos 

de competitividade e inserção no mercado externo, e não mais em mera substituição de 

importações, é um fator a ser considerado essencial para o futuro posicionamento 

econômico do Brasil no mercado mundial.   

Das quatro metas estabelecidas pela PDP, três delas não foram atingidas. A 

macrometa de elevar o investimento em capital fixo em proporção do PIB ao valor de 

21% não foi atingido. O resultado foi de 19,5% no ano de 2010, mas conforme visto, o 

resultado até a eclosão da crise financeira internacional era ascendente e poderia ter sido 

melhor se não tivesse ocorrido tal fato. No entanto, considerando em termos de valores 

absolutos que foram estimados para 2010, a meta foi atingida com folga. A expectativa 

era de que R$ 620 bilhões proporcionariam o índice de 21% de investimentos sobre o 

PIB. O montante de investimentos em 2010 foi de aproximadamente R$ 733 bilhões, 

mas em decorrência do PIB ter tido um crescimento acima do previsto nos anos 

anteriores, o índice ficou abaixo da meta.  

A macrometa de elevar o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento privado no 

setor industrial até o nível de 0,65% do PIB, ou 18,2 bilhões, em 2010 não foi bem 

sucedida parcialmente. Em valores absolutos os investimentos em P&D privados 

somaram R$ 21,0 bilhões, mas em proporção ao PIB o resultado ficou longe de ser 

batido, com apenas 0,59%. Isto indica que apesar do crescimento expressivo em valores 

absolutos, os investimentos em P&D não acompanharam o crescimento da economia 

nacional. Nestas duas macrometas discutidas acima foram observados casos 
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semelhantes. Em valores absolutos as metas foram atingidas, mas em proporção ao PIB 

não. Em contrapartida, constatou-se uma tímida melhora na produtividade industrial, 

conforme Tabela 10, embora não tenha sido suficiente para melhorar a competitividade 

no cenário internacional. 

Já a macrometa que teve o pior desempenho foi a de estimular o crescimento 

em 10% no total das micro e pequenas empresas exportadoras em 2010 em relação a 

2006, alcançando um total de 12.971 empresas. O resultado realizado foi de apenas 

10.150, representando um resultado 21,7% abaixo do esperado. A quarta macrometa de 

inserção externa de 1,25% das exportações mundiais foi atingida. O resultado observado 

foi de 1,35%, embora ficou claro que o aumento das exportações ocorreu pautado em 

produtos básicos e não nos produtos de alta e média agregação de tecnologia, setores 

foco dos planos estudados. Nesta mesma linha de argumentação, de 2004 a 2009 o 

coeficiente de exportação da indústria nacional teve queda acentuada, enquanto que os 

coeficientes de penetração de importações e de insumos importados oscilaram com 

tendência clara de alta. O saldo comercial iniciou uma trajetória de superávit a partir de 

2000 e manteve-se em alta até o ano de 2011 (último ano analisado), embora tenha 

sofrido uma brusca queda de 2006 a 2010. 

Apesar das metas não terem sido batidas conforme o esperado, as críticas 

anteriormente citadas apontam que as medidas implantadas pelos planos representaram 

um importante avanço institucional para o mercado nacional, mas outra importante 

constatação foi de que, com dados até o final de 2010, houve uma grande lacuna entre o 

total de medidas previstas inicialmente e o total de medidas que entraram em operação 

pela PDP. Assim, fica a questão se o plano, conforme elaborado, foi realmente colocado 

em prática ou se as medidas serviram apenas para corrigir falhas pontuais do mercado. 

Neste contexto, o plano se efetivou em uma política industrial ou a política ficou apenas 

como planejamento? Para a PITCE não foram encontrados os dados necessários para se 

fazer tal crítica, mas as mesmas questões são válidas. Destes fatos e questões surge 

outro ponto a ser debatido, embora de grande complexidade e sem resposta neste 

trabalho: a trajetória da indústria nacional poderia ter se sustentado em alta mesmo com 

a crise econômica internacional se as políticas industrializantes tivessem sido 

implantadas conforme planejados?  

Contudo, é consenso entre diversos autores (SARTI; HIRATUKA, 2011, 

CANO; GONÇALVES, 2010, FERNANDES JR, 2011, SALERNO; DAHER, 2006, 

CAMPANÁRIO; COSTA; DA SILVA, 2005, MORAES; LIMA JÚNIOR, 2010, dentre 
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outros) que apenas políticas industriais não são suficientes para transformar a estrutura 

produtiva da indústria nacional. É necessário que a política macroeconômica atue na 

mesma direção de gerar estímulos ao desenvolvimento econômico e que o governo 

amplie a oferta de infraestrutura, de outro modo o Brasil continuará com baixas taxas de 

crescimento.  
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