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A globalização opera em 

beneficio dos que comandam a 

vanguarda tecnológica e exploram os 

desníveis de desenvolvimento entre 

países. Isso nos leva a concluir que 

países com grande potencial de recursos 

naturais e acentuadas disparidades 

sociais – caso do Brasil – são os que mais 

sofrerão com a globalização. Isso porque 

poderão desagregar-se ou deslizar para 

regimes autoritários como resposta às 

tensões sociais crescentes. Para escapar 

a essa disjunção temos que voltar à idéia 

de projeto nacional, recuperando para o 

mercado interno o centro dinâmico da 

economia. A maior dificuldade está em 

reverter o processo de concentração de 

renda, o que somente será feito mediante 

uma grande mobilização social. 

Celso Furtado (2002) 



 
 

 

RESUMO 

 

O fenômeno do desenvolvimento no Brasil tem como relevante característica o 

regionalismo. Determinadas regiões territoriais superam outras, obtendo meios 

materiais e financeiros e assim marcando o país com vastas áreas subutilizadas, 

tanto em recursos humanos como em materiais. O desafio do desenvolvimento 

nacional, necessariamente perpassa pela superação das desigualdades regionais 

como impõe a Constituição de 1988. A presente tese trata de analisar a questão 

regional no Brasil e os instrumentos que buscam materializar os mandamentos 

constitucionais visando à superação das desigualdades regionais e o 

desenvolvimento social e econômico nacional. Especialmente apresenta a 

problemática da inovação tecnológica como instrumento de catalisação para 

materializar o desenvolvimento regional na federação, demonstrando a ausência de 

um arcabouço legal capaz de efetivar o comando constitucional nessa esfera das 

políticas públicas para a superação do subdesenvolvimento que ainda é 

característico em países periféricos como o Brasil. 

Palavras-chave: Direito Econômico. Direito da Inovação. Federalismo. 

Desenvolvimento econômico e social. Desenvolvimento regional. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The phenomenon of development in Brazil has as relevant characteristic regionalism. 

Certain territorial regions outperform others, obtaining financial and material means 

and so marking the country with vast underutilized areas, both in human and material 

resources. The challenge of national development, necessarily pervades by 

overcoming regional inequalities as enforces the Constitution of 1988. This thesis 

comes to analyze the issue in Brazil and the instruments that seek to materialize the 

constitutional commandments aimed at overcoming regional inequalities and the 

national economic and social development. Especially presents problems of 

technological innovation as an instrument of attraction to materialize regional 

development in the Federation, demonstrating the absence of a legal framework 

capable of effecting the constitutional command that sphere of public policies for 

overcoming underdevelopment that still is characteristic in peripheral countries like 

Brazil. 

Keywords: Economic Law. The Innovation law. Federalism. Economic and social 

development. Regional development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A dinâmica do desenvolvimento no sistema econômico 

capitalista é ressaltada pelo progresso técnico apresentado por seus atores, mais 

especificamente com a inovação, com a descoberta de um novo modelo, um 

produto, um processo, uma nova indústria capaz de transformar o modo de se 

produzir. 

A inovação, conceito estudado por Joseph Alois Schumpeter 

(1997), seria a pedra angular da acumulação de capital, introduzindo-se as novas 

tecnologias e processos mais vantajosos, eliminando-se do mercado aqueles que 

não se adaptassem a um novo padrão. 

A partir dessa dimensão, as inovações se tornam importantes 

para aumentar a riqueza das nações, no sentido estrito do aumento de 

prosperidade, mas também, no sentido mais particular de permitir às pessoas 

criarem coisas que nunca haviam sido feitas anteriormente, possibilitado modificar 

eventualmente a qualidade de vida para melhor. 

As inovações, portanto, são cruciais não apenas para aqueles 

que desejam acelerar ou sustentar a taxa de crescimento econômico de seus 

próprios países ou de outros, mas também para os que se preocupam sobre a 

quantidade de bens e que desejam mudar a direção do avanço econômico, em 

busca de melhor qualidade de vida, como ressaltado por Christopher Freemann e 

Luc Soete (2008). 
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São cruciais para a conservação dos recursos naturais em 

longo prazo e para a melhoria do meio ambiente. E para a prevenção das mais 

diversas formas de poluição, como a reciclagem econômica de produtos inúteis, que 

depende também do avanço tecnológico, bem como das inovações sociais. 

Nesse sentido, se faz necessária a relação direta entre o 

comportamento do Estado em relação às políticas de incentivo e proteção da 

propriedade intelectual e o crescimento econômico do país, devendo tais políticas 

serem compreendidas como políticas de inovações. 

A legislação volta-se inflexível como um instrumento de 

indução e promoção ao desenvolvimento econômico e social, enviesada para a 

ampliação da inovação tecnológica nacional. 

A proposta de pesquisa apresentada no projeto que levou a 

tese, ora submetida, buscou analisar a situação da inovação tecnológica no país, em 

especial, suas políticas públicas formuladas, seus aspectos jurídicos estabelecidos 

no direito constitucional e no direito econômico, bem como, seus efeitos e 

compromissos com a superação das desigualdades regionais, na busca do 

desenvolvimento social e econômico no âmbito do sistema federativo brasileiro. 

O tema objeto da pesquisa que foi desenvolvida: a inovação 

tecnológica e o desenvolvimento regional estão diretamente relacionados à linha de 

pesquisa Poder Econômico e Seus Limites Jurídicos, onde a ordenação jurídica da 

inovação tecnológica no país, a partir do espírito da norma constitucional em seu 

artigo 218, determina ao Estado a promoção e o incentivo do desenvolvimento 

científico, da pesquisa e da capacitação tecnologia. 

A disciplina infraconstitucional sobre a inovação tecnológica, 

cumprindo o plano constitucional, se submete especialmente ao inciso III do artigo 

3º, que impõe entre os objetivos fundamentais do Estado a redução das 

desigualdades regionais. 
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A partir da edição da primeira norma aplicada ao tema, a Lei n. 

10.973, de 02/12/2004, conhecida por “Lei de Inovação”, mesmo acompanhando 

essa lógica constitucional, ainda não foi capaz de produzir de forma consistente, 

políticas públicas e ações indutoras, sobretudo estatais, que permitissem alcançar a 

superação das desigualdades regionais. Nesse cenário a pesquisa apresentada, se 

vincula a linha de pesquisa Poder Econômico e Seus Limites Jurídicos, por se tratar 

de tema que discute os limites jurídicos do poder econômico e o papel do Estado no 

domínio econômico. 

O desenvolvimento no Brasil tem, entre suas características, o 

regionalismo, onde algumas regiões territoriais superam outras, obtendo meios 

materiais e financeiros e assim marcando o país com vastas áreas subutilizadas, 

tanto em recursos humanos e materiais. 

Essa característica constitui um desafio de toda a sociedade e 

não apenas daqueles atingidos diretamente por suas consequências, pois a 

superação dessa situação, que no Brasil é antiga somente aparecerá quando estiver 

envolvida toda a sociedade como afirmou Celso Furtado (2006). 

Acreditamos que a superação dessas desigualdades, 

começará a aparecer com uma iniciativa nacional organizada e voltada a 

concretização de políticas públicas para o desenvolvimento com base na inovação 

tecnológica. 

O desenvolvimento social e econômico se consolidará na 

medida em que existir a conexão adequada da competência científica e tecnológica 

com a necessária inovação de seus produtos e processos. Em suma, a inovação, ou 

seja, a capacidade de transformar ideias em riqueza constituirá fator crucial para o 

crescimento nacional e a superação das desigualdades regionais. 

A Constituição de 1988 dispõe em seus artigos 218 e 219, 

sobre as ações relacionadas à ciência e tecnologia. Tais ações começam a ser mais 
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bem disciplinadas no âmbito nacional pelo poder legislativo, com a edição da Lei de 

Inovação, que integrou o ordenamento constitucional ao infraconstitucional, 

implementando as diretrizes referentes à inovação tecnológica, com base na 

vocação da ciência para o domínio público e a apropriação da tecnologia em favor 

do sistema produtivo nacional. 

A inovação passa a melhor ser sistematizada por meio de 

políticas públicas com a estruturação do então Ministério da Ciência e Tecnologia, 

em 15/03/1985, através do Decreto n. 91.146/85, como órgão central do Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia, hoje Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações1 (MCTIC). Sua área de competência passou a abranger: a 

formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia (PNCT); a coordenação 

das políticas setoriais; a política nacional de pesquisa, desenvolvimento, produção e 

aplicação de novos materiais e serviços de alta tecnologia; o patrimônio científico e 

tecnológico e seu desenvolvimento e a política de cooperação e intercâmbio na área 

de ciência e tecnologia. 

Os desafios relativos à ciência, tecnologia e sociedade, 

portanto, começam a ser ordenados no país pela Lei n. 10.973/04, de 02/12/2004, 

denominada “Lei de Inovação”, que tem origem em debates2 promovidos pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Academia Brasileira de Ciências3, com 

resultados divulgados em julho de 2001, abordando o papel do conhecimento e da 

inovação na aceleração do desenvolvimento social e econômico do País. 

                                                             
1
 O termo “Inovação” foi incluído no nome do ministério por força da Medida Provisória n. 541/11, 

convertida na Lei n. 12.545/11, em 12 de maio de 2016 a Medida Provisória n. 726/16, convertida na 
Lei n. 13.341/16, extinguiu o Ministério das Comunicações e transformou o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 
2
 A 2ª Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação foi realizada em setembro de 2001, 

produzindo grande parte das diretrizes gerais para a construção das políticas públicas nacionais para 
a ciência e tecnologia. 
3
 Os debates originaram uma publicação em julho de 2001 do chamado “Livro Verde”, resultado de 

dez meses de trabalho de um grupo de estudos constituído por pesquisadores, empresários e 
gestores públicos, como documento referencial para ser utilizado pelos participantes das 
Conferências Regionais e da Conferencia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv726.htm
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Desse debate, consolida-se no Brasil o entendimento de que a 

produção de conhecimento e a inovação tecnológica deveriam figurar no centro da 

política para o desenvolvimento, explicitando a incorporação da pesquisa e do 

desenvolvimento junto da produção de bens e serviços inovadores como fonte de 

crescimento da produtividade, do trabalho e das riquezas do país e da sociedade. 

Desse modo, ao Estado cabe promover a articulação de todos 

envolvidos no processo de inovação, o que pode ser feito por meio de um Sistema 

Nacional de Inovação (SNI) e de Sistemas Regionais de Inovação (SRI), bem como, 

cabe ao Estado a aplicação da Lei da Inovação e legislação correlata para produzir a 

indução do desenvolvimento regional, buscando a superação das desigualdades. 

Como se verifica, a previsão legal para a formulação das 

políticas públicas de inovação tecnológica no Brasil impõe tratamento prioritário para 

regiões menos desenvolvidas do país. 

No entanto, as normas editadas após o início da vigência da 

Lei de Inovação, que instituíram incentivos ao desenvolvimento tecnológico com 

base naquela lei, foram omissas em garantir a preferência de ações às regiões 

menos desenvolvidas do país. 

Apresentar resposta concreta à ausência da aplicação da 

legislação nacional de inovação como forma de induzir o desenvolvimento regional e 

a superação das desigualdades, bem como da inexistência de instrumentos para a 

efetivação dessas medidas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, é um 

desafio que a tese apresentada buscou contribuir. 
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1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DESIGUALDADE REGIONAL NO 

BRASIL 

 

 

1.1. AS REGIÕES NA FORMAÇÃO DO ESTADO 

BRASILEIRO 

 

O fenômeno do desenvolvimento no Brasil tem como relevante 

característica o regionalismo. Determinadas regiões territoriais superam outras, 

obtendo meios materiais e financeiros e assim marcando o país com vastas áreas 

subutilizadas, tanto em recursos humanos como em materiais. 

Do período colonial até a consolidação da república, a 

dependência externa de nossa economia determinou um desenho territorial 

predominantemente voltado ao litoral. Havia necessária condição para o 

desempenho da economia a exportação de mercadorias para os países centrais, 

como o açúcar, o algodão, a borracha, o café, o ouro e outras pedras preciosas que 

eram os principais produtos de nossas terras. 

A história do Brasil, inicialmente por sua condição de colônia, e 

depois, mesmo independente, dada a subordinação de nossas relações comerciais, 

estivemos sempre acompanhando a iniciativa de outras nações de quem 

dependíamos economicamente. 
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Ao verificar a concepção da sociedade brasileira, marcada hoje 

por grandes desigualdades sociais e regionais, um componente importante é a 

extensão continental do território nacional e sua a disparidade demográfica. 

Esse cenário foi descrito por Gilberto Bercovici: 

Dentro de sua especificidade histórica, o Estado brasileiro, ao tornar-

se o principal promotor do desenvolvimento, terá que se confrontar 

também com um sério problema, ligado à formação do Estado 

nacional: as desigualdades regionais. O processo de 

desenvolvimento, que é desigual e combinado, no caso brasileiro, é 

agravado pela “herança regional”, determinada pela nossa evolução 

histórica (BERCOVICI, 2003, p. 62). 

As desigualdades regionais configuram um problema de toda a 

sociedade e não apenas daqueles atingidos diretamente por suas consequências, 

pois a superação dessa situação, que no Brasil é antiga e somente aparecerá 

quando estiver envolvido todo o povo, como ressaltado por Celso Furtado: 

[...] voltemos ao problema mais geral, que consiste em considerar a 

economia brasileira, em uma política de desenvolvimento, como um 

complexo de sistemas mais ou menos autônomos. A medula dessa 

questão é a seguinte: o Brasil é um extenso território ocupado de 

modo irregular, apresentando combinações diversas de fatores e 

recursos, em sistemas econômicos com distintas potencialidades; 

desenvolver simultaneamente esses sistemas significa dividir em 

demasia os recursos e reduzir a intensidade média de crescimento 

do conjunto. Verifica-se assim, que é necessário concentrar os 

recursos escassos nas regiões de maiores potencialidades, a fim de 

criar um núcleo suficientemente poderoso que sirva de base ao 

desenvolvimento das outras regiões. Mesmo reconhecendo alguma 

verdade nessa idéia, a formulação geral do problema me parece 

incorreta. Abandonar regiões de escassos recursos e com rápido 

crescimento da população é permitir que se criem graves problemas 

para o futuro do país. Em um plano de desenvolvimento é necessário 

considerar em conjunto toda a economia nacional (FURTADO, 2006, 

p. 213-214). 

Em busca da superação dessas apresentadas desigualdades, 

as iniciativas estatais de desenvolvimento regional ainda são marcadas por 
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complexas vicissitudes como iremos abordar a frente, ainda muito se voltam a um 

arquétipo passado e seus principais instrumentos não privilegiam esforços no campo 

das inovações com base atualizada, que entendemos ser o campo da inovação 

tecnológica. 

Não se verifica uma iniciativa nacional estruturada para essa 

perspectiva, mas apenas se identificam experiências específicas no âmbito local ou 

ações nacionais não organizadas sistematicamente, sendo grande parte de ações 

setoriais. 

Por um período recente a economia brasileira contribuiu para a 

apreciação da moeda e para o acréscimo de bens importados no mercado nacional, 

sendo que nos países que alcançam mais eficientemente o desenvolvimento 

buscam induzir e incentivar, por meio de políticas públicas (BUCCI, 1997), 

sobremodo a instalação de seus parques industriais voltados para as atividades 

tecnológicas, assim permitindo aprimorar sua cultura no âmbito de promover o 

desenvolvimento e a competitividade. 

Desse modo, a inovação, entendida como a capacidade de 

transformar boas práticas e idéias para o desenvolvimento constitui um fator 

primordial para o crescimento do país. 

O desenvolvimento econômico, social e regional somente será 

alcançado e será consolidado quando existir um cenário onde a competência 

científica e tecnológica com a necessária inovação de suas práticas e produtos for 

uma realidade para o país. 

A sociedade brasileira contemporânea, bastante distinta dos 

padrões políticos e culturais profundamente conservadores que sempre marcou 

nossa história, permite convergir para uma atitude mais oportuna e aberta às 

inovações no âmbito do desenvolvimento econômico com vistas à superação das 

desigualdades sociais e regionais. 
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1.2. O DESAFIO DA “QUESTÃO REGIONAL” NO ESTADO 

BRASILEIRO 

 

Em seu livro Desigualdades Regionais, Estado e 

Constituição4, Gilberto Bercovici, ressaltou a complexidade dos desequilíbrios 

regionais como equação a ser superada e que deve ser mais bem compreendida 

para análise da formação do Estado brasileiro, destacando a importância do 

pensamento furtadiano que então apresentava a “Questão Regional” como um dos 

eixos principais para o desenvolvimento nacional. 

A partir desse enfoque, Gilberto Bercovici adverte que no 

processo do desenvolvimento do Estado brasileiro, nossa evolução histórica gerou 

uma “herança regional” agravando a questão das desigualdades nas diversas 

regiões do país, como aquele autor sintetizou a questão com as palavras de Celso 

Furtado: 

“A medula dessa questão é a seguinte: o Brasil e um extenso 

território ocupado de modo irregular, apresentando combinações 

diversas de fatores e recursos, em sistemas econômicos com 

distintas potencialidades; desenvolver simultaneamente esses 

sistemas significa dividir em demasia os recursos e reduzir a 

intensidade média de crescimento do conjunto. Verifica-se, assim, 

que é necessário concentrar os recursos escassos nas regiões de 

maiores potencialidades, a fim de criar um núcleo suficientemente 

poderoso que sirva de base do desenvolvimento das outras regiões. 

Mesmo reconhecendo alguma verdade nessa ideia, a formulação 

geral do problema me parece incorreta. Abandonar regiões de 

escassos recursos e com rápido crescimento da população é permitir 

que se criem graves problemas para o futuro do país. Em um plano 

de desenvolvimento é necessário considerar em conjunto toda a 

economia nacional” (BERCOVICI, 2003, p. 62). 

                                                             
4
 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 

2003. 
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Como enunciado, é primordial para a superação das 

desigualdades econômicas e sociais no Estado brasileiro, enfrentar a problemática 

que se passou a chamar de “Questão Regional”, originalmente assim avocada por 

Celso Furtado, onde necessariamente se deve considerar a natureza política-

jurídica do tema. 

Será por meio de perenes decisões políticas que, em 

consequência, alcançaremos um projeto de desenvolvimento nacional, adotando 

forma jurídica e que considere a persistência das desigualdades regionais um 

problema inserido conjuntamente com os grandes problemas nacionais a serem 

superados conjuntamente. 

 

1.3. DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

A superação das desigualdades regionais no Brasil, ao nosso 

entender, somente será efetivada mediante a formulação e a implementação de 

uma política de desenvolvimento regional, que por sua vez, para alcançar êxito, 

deverá ser inserida em uma política nacional para o desenvolvimento econômico e 

social, inspirada nos ditames da Constituição de 1988, que é determinante na 

construção de um instrumento nesse sentido. 

Entendemos que, uma política nacional para o 

desenvolvimento, ao obedecer ao constituinte de 1988, deve traçar tanto os 

grandes objetivos nacionais gerais, como o desenvolvimento da saúde, da 

educação, do trabalho, etc., como as preocupações setoriais especificas como a 

agricultura, pecuária, indústria, tecnologia, serviços, etc., ambos os objetivos 

inseridos no contexto do desenvolvimento regional. 
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No entanto, essa possibilidade somente será viável ao 

contarmos com uma configuração política voltada aos autênticos interesses 

nacionais e comprometida com o desenvolvimento. 

Nesse sentido temos que ressaltar o pensamento de Celso 

Furtado, em especial de sua obra Teoria e Política do Desenvolvimento 

Econômico5, que o autor observa a contribuição de três outros economistas para a 

análise do desenvolvimento econômico das nações e que foram, influentes teóricos 

para a formulação das decisões e ações políticas dos países latino-americanos: 

Gunnar Myrdal, François Perroux e Albert Hirschman. 

Para Celso Furtado, as teorias do crescimento econômico são 

formuladas com base no modelo tradicional que, a partir da identificação dos pontos 

de equilíbrio de um sistema, formula-se um mecanismo para equilíbrio estrutural e 

gerando, em tese, uma estabilidade, formada por variáveis emanadas do mercado. 

Celso Furtado sinaliza a necessidade de certos agentes de 

decisões com poderes privilegiados sobre uma coletividade, como o Estado, poder 

condicionar os aspectos estruturais da sociedade, portanto influindo nas variáveis do 

sistema a partir de uma analise estrutural, defendendo assim, a possibilidade da 

intervenção do Estado para garantir o desenvolvimento econômico. 

As contribuições de Furtado são relevantes na medida em que 

mostram que o desenvolvimento econômico pode ser alcançado com ações 

tomadas a partir da análise das relações de poder e das estruturas sociais, extraídas 

da leitura da realidade de uma nação. 

Como ressaltou Wilson Cano, na sua obra Soberania e política 

econômica na América Latina6, a “crise de 1929” gerou uma profunda transformação 

no Brasil no âmbito do desenvolvimento econômico, deixando o modelo de 

                                                             
5
 FURTADO, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. 6ª ed. São Paulo: Companhia 

Ed. Nacional, 1977. 
6
 CANO, Wilson. Soberania e política econômica na América Latina. São Paulo: Unesp, 2000. 
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economia primaria e exportadora e uma característica de Estado mínimo que dividia 

o poder com as oligarquias provinciais, dando inicio ao novo ciclo de 

desenvolvimento coincidindo com a Revolução de 1930, marcantemente de cunho 

nacionalista. 

Nesse momento histórico o país passa a implantar as 

indústrias, cresce a urbanização e o setor terciário, com o surgimento de uma 

burguesia industrial e do operariado. 

Com a crise de 1929, o governo central, após a Revolução de 

1930, cria uma política de defesa para o café com compras de excedentes e 

determinando uma política nacional para esse setor econômico, passando o Estado 

a intervir, desde então, diretamente no âmbito do desenvolvimento econômico 

nacional, por meio de ações anticíclicas como operada por países desenvolvidos. 

Caio Prado Júnior, destacou a inapetência estatal até esse 

momento histórico, na condução da política econômica nacional e da participação do 

Estado como eixo necessário do desenvolvimento econômico: 

É preciso aqui lembrar a participação da iniciativa estatal no 

desenvolvimento da indústria brasileira. Embora a potencialidade 

dessa iniciativa ainda esteja longe de adequado aproveitamento 

em face dos imperativos da conjuntura atual da economia 

brasileira, a ação do Estado se tem marcado por 

empreendimentos que não somente demonstram a 

improcedência da tese da incapacidade do poder público como 

gestor de atividades econômicas, mas ainda, o que é mais 

importante, comprovam decisivamente que a iniciativa estatal 

constitui elemento da maior importância e frequentemente 

insubstituível na estruturação da nossa economia. Isso é 

particularmente sensível no que diz respeito a setores 

fundamentais e essenciais em que, por um ou outro motivo, a 

iniciativa privada nacional se mostra deficiente. Setores esses, 

portanto, que ou retardariam grandemente em face das 

necessidades do país, como efetivamente retardam quando falta 

a intervenção estatal, ou ficam expostos à penetração e 
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dominação imperialistas em suas mais graves e lesivas formas 

(PRADO JR., 2006, p. 320-321). 

A partir da década de 1930, com o governo Vargas, passa o 

Estado brasileiro a apresentar um papel mais estrutural no âmbito do 

desenvolvimento econômico, com ações que de certa forma permitiram dar inicio a 

integração do mercado nacional, como a revisão do modelo tributário e a colocação 

na pauta das políticas nacionais alguns dos antigos problemas regionais como a 

questão do café, do cacau, do açúcar, sendo criados os Institutos, sob a órbita do 

governo federal, que viriam a conduzir as políticas para tais questões, permitindo 

afirmar que somente com o primeiro governo de Getulio Vargas dá-se inicio ao que 

posteriormente viria a ser entendido como um modelo de desenvolvimento nacional. 

Não menos importante para essa marca do desenvolvimento 

nacional, foi o segundo governo de Vargas (1951-1954), após o hiato no período do 

governo Dutra (1946-1951), Getúlio Vargas, dessa vez, retorna ao comando 

nacional pelo voto popular, retomando a inspiração nacionalista para alcançar um 

padrão de desenvolvimento, sendo instituídos inúmeros projetos nesse sentido, 

como a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), por 

meio da Lei n. 1628, de 20/06/1952 e da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), com a 

Lei n. 2004, de 03/10/1953. Esse cenário foi ressaltado por Daniel Francisco Nagao 

Menezes: 

Em verdade, especialmente no segundo governo Vargas, este adota 

um projeto maior, de longo prazo em que ação do Estado no campo 

econômico, transcende as políticas instrumentais clássicas, pois, o 

Estado, também propõe e executa medidas de maior envergadura, 

estruturais e institucionais, com alcance de longo prazo e capazes de 

abrir novos caminhos e alternativas: leis, códigos, empresas estatais, 

órgãos, conselhos, tratados internacionais e projetos de impacto 

(FONSECA, 2010, p. 23) são parte desta política de estado que 

resultará no que denominamos Nacional-Desenvolvimentismo, 

especialmente no segundo governo Vargas – e por decisão política 

deste (SKIDMORE, 2010, p. 79). O modelo nacional 

desenvolvimentista
 

iniciado nesta época tem por base o modelo 
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econômico que seria estruturalista
 
proposto pela CEPAL na década 

de 40 e 50. Em grande parte, este pensamento feito no Brasil e 

aperfeiçoado na CEPAL, entendia que a modernização da sociedade 

ocorreria pela absorção da mão de obra do campo pela indústria. 

Com o aumento da industrialização e sua importância em relação à 

agricultura acaba por diminuir a dependência frente do comércio 

internacional, especialmente à incontrolável flutuação dos preços das 

commodities, existindo ainda a possibilidade de intervenção do 

Estado neste processo de modernização econômica, como coloca 

Joseph LOVE (1998, p. 26): “Consequentemente, seu 

desenvolvimento, que envolvia uma certa morosidade, exigia a ação 

coordenada em diversas frentes , ou seja, um “forte impulso” (big 

push) e, portanto, o intervencionismo do Estado.” (MENEZES, 2013, 

p. 33-34). 

Nesse momento o governo central volta-se ao necessário 

estabelecimento de infraestruturas que posteriormente seriam cruciais para a 

implantação de um parque industrial mais robusto, somente viabilizado em definitivo 

com o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e a institucionalização de um 

grande plano nacional para consolidar o desenvolvimento econômico de forma 

nacionalmente integrado, o chamado Plano de Metas. 

Ao viabilizar, com o Plano de Metas, uma profunda 

transformação com a expansão industrial, essa realidade não se registrou de forma 

difundida em todo o território nacional, pois apesar do mercado nacional ter se 

integrado, sobretudo, a partir dos anos 1930, simultaneamente se observou o 

avanço das desigualdades regionais. 

Liderado por São Paulo, o avanço da industrialização se 

agrupa na região Sudeste e a desigualdade entre as regiões se aprofunda, tendo a 

concentração industrial registrado alto grau no final da década de 1960, onde o 

Sudeste em 1968 correspondia a mais de 80% (oitenta por cento) da riqueza 

proveniente do setor industrial brasileiro e o Estado de São Paulo sozinho preenchia 

cerca de 60% (sessenta por cento) desse indicador privilegiado no âmbito do 

desenvolvimento econômico (BRASIL, 2012). 
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Nesse momento histórico, cresce também a urbanização, 

alavancada pela industrialização, mas esse novo contingente populacional que as 

cidades acolheram não acompanhou o vertiginoso crescimento econômico 

compreendido no período governado pelos militares (1964-1985), que não permitiam 

com um governo autoritário, a organização e os movimentos sociais e de 

trabalhadores, passando o Brasil a notar um movimento de profunda concentração 

de renda. 

Essa característica na industrialização brasileira gerou, 

necessariamente que, as dinâmicas econômicas regionais passassem a relacionar-

se diretamente com a região Sudeste, sobremodo, com o Estado de São Paulo, que 

por longo período concentrou a industrialização no país. 

Entendemos que, esse processo histórico suscitou a “Questão 

Regional” como caminho inexorável para quaisquer reflexões sobre a busca do 

desenvolvimento regional e a superação das duradouras desigualdades existentes 

nas diversas regiões do país. 

 

1.4. DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A “Questão Regional”, como vimos, surgiu, sobremodo, da 

relação que se estabeleceu em cada dinâmica econômica regional e o desempenho 

alcançado por ela com o Sudeste do país, moldando a característica de 

desigualdades que ficaram eloquentes com a democratização do país. 

Durante o século XX as políticas emanadas pelo governo 

central no país, ao nosso entender, se preocuparam mais com a questão econômica 

em si, com o crescimento econômico, valorizando menos a questão política dessa 

complexa realidade nacional, que é a principal condição nessa equação. 
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Essa perspectiva fica mais bem desenhada ao entendermos a 

questão regional a partir das complexidades da região Nordeste, onde as políticas 

estatais, eminentemente eram voltadas para a situação da seca e suas 

consequências. 

O sempre recorrente problema hídrico na região Nordeste foi 

alvo de um grande número de ações estatais em busca de soluções para a questão, 

mas que sempre tinham efeitos paliativos, gerando em consequência uma “indústria 

da seca”, formando um viciado mecanismo para garantir interesses políticos-

eleitorais do que efetivamente voltado para uma resolução dessa aflição do povo 

nordestino. 

Esse cenário foi alvo de aprofundados estudos de Celso 

Furtado na década de 1950, apresentando a “questão do Nordeste” para o quadro 

nacional, defendendo tratar o antigo problema da seca e suas mazelas não mais 

com políticas de características assistencialistas, que mais agravavam o quadro 

daquela região, mas tratar a questão como carente de planejamento para que se 

permitisse alcançar um padrão de crescimento econômico e social como um todo 

para a região e demonstrando que o problema do Nordeste não se encerrava 

essencialmente na questão da seca, mas na ausência de uma política estatal que 

fosse voltada para o seu desenvolvimento em uma perspectiva regional. 

A defesa dessa ideia foi apresentada com o Relatório do Grupo 

de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), coordenado por Celso 

Furtado, criado pelo Decreto n. 40.554/56, durante o governo de Juscelino 

Kubitschek. 

O Relatório do GTDN apresentado em 1959, intitulado “Uma 

Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”, além de prestar-se a 

colocar a questão nordestina para a pauta nacional, também serviu de parâmetro 

para que as demais políticas públicas de desenvolvimento regional fossem 
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elaboradas, daí sua grande importância para entender a complexidade da “Questão 

Regional” no país. 

O Relatório GTDN apontou que a superação da desigualdade 

regional nordestina, frente às regiões mais desenvolvidas do país, jamais se daria a 

partir das costumeiras ações e políticas estatais que depositavam no problema da 

seca a grande preocupação, mostrando ainda que a então política estatal para a 

questão somente vinha a agravar o problema. 

Essa realidade apresentada pelo Relatório GTDN é destacada 

por Gilberto Bercovici: 

Um dos principais problemas apontados pelo Relatório era o fato 

de a política nacional de desenvolvimento estar agravando as 

desigualdades regionais. De acordo com os argumentos expostos 

no documento, as relações econômicas do Nordeste com o 

Centro-Sul seriam caracterizadas por um duplo fluxo de renda: o 

setor privado transferiria recursos para o Centro-Sul em busca de 

melhores oportunidades de aplicação e o Governo Federal atuaria 

no sentido inverso, com as transferências federais para a região. 

Teoricamente, as transferências do setor público compensariam 

as do setor privado. O problema era constatação de que as 

inversões federais dirigiam-se, essencialmente, para o 

assistencialismo, o que, embora não reduzisse o volume de 

atividades no Centro-Sul, também não alterava a estrutura 

produtiva nordestina. Já em relação às transferências privadas de 

recursos para o Centro-Sul, além de reduzirem o volume de 

atividades no Nordeste, poderiam, se fossem aplicados na região, 

criar oportunidades de emprego para a população. (BERCOVICI, 

2003, p. 98-99). 

A partir da divulgação do Relatório GTDN o governo federal, 

passa a enfrentar a “Questão Regional” sob nova perspectiva, verificando que não 

produziria os efeitos concretos um projeto de desenvolvimento nacional que não 

contemplasse as problemáticas regionais e as relações de dependência e 

interdependência que estavam sendo perpetuadas. 
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Um projeto de desenvolvimento nacional que gerasse a 

superação de desigualdades sociais e econômicas somente seria eficiente na 

medida em que fosse compreendia as questões regionais e integradas essas 

variáveis em um âmbito geral. 

O Relatório GTDN demonstrou que as políticas estatais para o 

desenvolvimento nacional seria de fato eficaz na medida em que, compreendias as 

questões regionais, como a do Nordeste, o governo central implantasse um padrão 

desenvolvimentista transformando as estruturas então existentes com a 

industrialização, investimentos em infraestrutura e reformas agrárias e fundiárias. 

Nesse sentido, Gilberto Bercovici ressalta o papel do Relatório 

GTDN: 

O Relatório do GTDN via o Nordeste inserido no processo de 

desenvolvimento nacional, propondo uma política regional 

conjugada com a política nacional de desenvolvimento. O GTDN 

elaborou um diagnóstico e uma proposta de política econômica 

de grande profundidade, pensando em industrializar o Nordeste e 

transformar suas estruturas econômicas e sociais. O documento 

partia do pressuposto que uma política de desenvolvimento 

regional, para ser bem-sucedida, necessitaria de profundas 

mudanças político-institucionais, formulando, embora 

implicitamente, a necessidade de ampla ação política para a 

modificação das estruturas regionais de poder. O Relatório do 

GTDN é um documento de cunho predominantemente político, 

mais do que técnico-econômico, deixando bem claro que o 

problema do Nordeste era a miséria e o subdesenvolvimento, não 

a seca. E enfatizava explicitamente a necessidade de 

transformação da estrutura econômica e produtiva da região, e, 

implicitamente, por razões de estratégia política, das péssimas 

condições sociais, causadas, entre outros motivos, pelo regime 

de concentração fundiária. (BERCOVICI, 2003, p. 103). 

A partir da divulgação do Relatório do GTDN, em 1959, o 

governo federal, presidido por Juscelino Kubitschek propõe a criação de um novo 
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órgão inserido na ideologia desenvolvimentista, a Superintendência de 

Desenvolvimento para o Nordeste (SUDENE). 

A criação da SUDENE, com a edição da Lei n. 3.692, de 15 de 

dezembro de 1959, marcou a opção política estatal, institucionalizando uma nova 

abordagem na condução do desenvolvimento nacional, a partir de então o Estado 

passa a entender a questão do desenvolvimento também na perspectiva das 

regiões. 

Essa medida contemplava uma transformação institucional 

profunda de como o Estado passava a entender e tratar do desenvolvimento. Não 

mais voltando para ações paliativas, mas inovando em buscar uma nova abordagem 

política, tratando as causas estruturais do problema. 

Nesse sentido, a criação de um órgão dotado de competência 

para implementar tal política foi alvo de forte resistência no Congresso Nacional, 

composto de parlamentares que representavam as elites regionais, temerosas de 

perder as tradicionais influências paroquiais que sempre exerceram nas regiões 

menos desenvolvidas. 

Essa oposição que antecedeu a criação da SUDENE foi 

ressaltada por Gilberto Bercovici: 

Com base no Relatório elaborado pelo GTDN, o Presidente 

Juscelino Kubitschek enviou, em fevereiro de 1959, projeto de lei ao 

Congresso Nacional propondo a criação da SUDENE. Enquanto esta 

não fosse aprovada, o Decreto n. 45.445, de 20 de fevereiro de 

1959, transformou o GTDN em um órgão intermediário, o Conselho 

de Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), cujo objetivo era 

implementar as diretrizes gerais da política de desenvolvimento 

regional proposta. A proposta de criação da SUDENE, todavia, 

sofreu forte resistência no Congresso Nacional, especialmente dos 

parlamentares nordestinos. Havia o receio de que um órgão federal 

forte e atuante na região acabasse diminuindo a autonomia dos 

Estados. O principal obstáculo era a proposta de coordenação pela 

SUDENE de todos os organismos federais que atuavam na Região, o 
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que esvaziaria o DNOCS, ameaçando uma das principais fontes de 

manutenção do poder oligárquico regional. As resistências só foram 

vencidas graças ao empenho pessoal do Presidente da Republica e 

ao apoio dos parlamentares do Centro-Sul. Em 15 de dezembro de 

1959, com a Lei 3.692, foi finalmente criada a SUDENE, com sede 

em Recife. (BERCOVICI, 2003, p. 105). 

Após 1959 com a implementação da SUDENE, a política de 

desenvolvimento regional que parecia ter começado a se consolidar como política 

estatal nacional é comprometida a partir dos sucessivos governos militares após 

1964. 

Os governos militares descaracterizam a ideologia 

desenvolvimentista que inspirou a criação da SUDENE como um modelo de órgão 

para o desenvolvimento regional, que teria capacidade de coordenação de todos os 

demais órgãos governamentais e de políticas públicas federais para a respectiva 

região onde estava inserida (BERCOVICI, 2005, p. 96). 

Descaracterizando a identidade desenvolvimentista regional, os 

governos pós-1964, continuaram a instituir órgãos para o chamado 

“desenvolvimento regional”, mas que de fato apenas contribuíram para desvirtuar o 

modelo anteriormente idealizado por Celso Furtado, trazendo para a questão um 

padrão de desorganização e de interferência crescente do governo federal nas 

esferas estaduais e municipais, gerando a partir de então, uma crescente 

dependência dos Estados menos desenvolvidos aos favores concedidos pelo 

governo central (BERCOVICI, 2005, p. 96). 

Com a instauração do regime militar, voltou-se formalmente à 

situação pré-1959, com as políticas federais de desenvolvimento 

regional executadas por uma multiplicidade de órgãos superpostos, 

descoordenados e contraditórios. A SUDENE, a SPVEA, a CVSF, a 

CODECO e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica 

da Região da Fronteira Sudoeste perderam, formalmente, a sua 

natureza de instituições administrativamente autônomas, ligadas 

diretamente ao Presidente da Republica. A partir de 1964, com a Lei 

n. 4.344, de 21 de junho de 1964, foram incorporadas ao Ministério 
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Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais 

(rebatizado em 1967 de Ministério do Interior), sendo equiparadas, 

hierarquicamente, aos órgãos governamentais que deveriam 

coordenar e que, no caso da SUDENE, sempre se opuseram à sua 

política, como o IAA e o DNOCS. Este "rebaixamento" foi mantido 

pela Reforma Administrativa da ditadura, no artigo 199, II do Decreto-

Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

A eficácia da SUDENE na promoção do desenvolvimento regional iria 

depender de reformas que não eram defendidas pelos militares, 

embora o discurso pré-1964 contra as desigualdades regionais e a 

sua fundamentação no Relatório do GTDN se mantivessem até o 

final da década de 1960. A prática, por sua vez, foi totalmente oposta 

ao discurso. O III Plano Diretor da SUDENE, aprovado pela Lei n. 

4.869, de 1º de dezembro de 1965, adotou estratégias adequadas 

aos novos tempos. A questão agrária foi solenemente ignorada, com 

a SUDENE sendo transformada em um órgão de coordenação da 

iniciativa privada, não mais de planejamento propriamente dito. A 

prioridade passa a ser a atração de indústrias por meio do “Sistema 

34/18”. No tocante ao setor agropecuário, a preocupação se desloca 

para o aumento de produtividade, que não exigia nenhuma mudança 

estrutural (BERCOVICI, 2003, p. 114-115). 7 

A mudança da política para o desenvolvimento regional 

estabelecida pelo governo federal após o regime de 1964, passando a privilegiar a 

industrialização com base na concessão de incentivos fiscais para o setor privado se 

consolida com vigor até a década de 1980, permitindo uma relativa desconcentração 

industrial do Centro-Sul do país. 

Essa política estatal foi consolidada com a elaboração dos 

chamados Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), que além da política de 
                                                             
7
 Sobre o a política de incentivos fiscais chamada “Sistema 34/18”, Gilberto BERCOVICI, in 

Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 133: “Com o 
golpe militar de 1964, o padrão do desenvolvimento brasileiro seria modificado. A industrialização 
regional se tornou o eixo da nova política de desenvolvimento, mas totalmente desvinculada de 
reformas sociais e da diminuição das desigualdades. Para tanto, seriam utilizados os mecanismos de 
incentivos fiscais, o “Sistema 34/18”, criados antes do golpe, mas pouco utilizados ate então. A 
recessão econômica do período seguinte ao golpe militar (1964-1967) tornou o Nordeste uma grande 
oportunidade para investimentos graças aos incentivos fiscais, que remuneravam melhor o capital. 
Na época, o Nordeste consistia na única alternativa disponível de subsidiar investimentos industriais, 
antecipando a nova política de desenvolvimento industrial que o Estado iria promover no final da 
década de 1960 e na década de 1970. E, assim, graças aos incentivos fiscais, motivou-se a 
transferência de capitais para o Nordeste, com a expansão para o espaço nordestino da 
industrialização brasileira.” 
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crescimento industrial com a concessão de incentivos fiscais, passou-se a implantar 

um série de investimentos públicos em empresas estatais e na infraestrutura, ações 

decorrentes do PND I, criado pela Lei. 5.727, de 04 de novembro de 1971 e do PND 

II, criado pela Lei n. 6.151, de 04 de dezembro de 1974, esse ultimo Plano 

executado no período de 1975 a 1979. 

No âmbito da região Nordeste, a industrialização e a política de 

incentivos fiscais foram as principais estratégias para o desenvolvimento regional ao 

longo dos governos militares, que de algum modo representou um avanço 

econômico na região, mas não repercutindo em mudanças estruturais no plano 

social, assim perpetuando a grave desigualdade social naquela região. 

O fim do período militar no governo federal, também coincidiu 

com o quase desaparecimento institucional das políticas estatais voltadas para o 

desenvolvimento regional. 

Esse quadro é explicado pelo conturbado período político-

econômico que o país atravessava, impactando o planejamento estatal de forma 

geral, devido especialmente às contínuas crises financeiras, que exigiriam uma 

gestão voltada para ações de curto prazo com vistas ao controle inflacionário e de 

salvaguardas monetárias. 

Em meados dos aos 1980 houve um quase abandono das 

políticas de desenvolvimento regional, ou mesmo de desenvolvimento nacional a 

partir de um planejamento de longo prazo, com a ação de órgãos de coordenação 

de políticas estatais como a SUDENE e mesmo de diretrizes como previstas no PND 

I e PND II. 

As políticas de desenvolvimento regional coordenadas pelo 

governo federal somente seriam revividas no inicio dos anos 2000, durante o 

primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), como 

abordaremos a seguir. 
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1.5. A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

A retomada da questão do desenvolvimento regional na pauta 

nacional ocorre no início do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006), reafirmando um dos itens de seu plano de governo apresentado 

durante a campanha eleitoral, que previa a criação de uma nova Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) que buscasse resolver as desigualdades que 

caracteriza a questão das diferentes regiões do país. 

No referido programa de governo também havia o 

compromisso da criação de um Conselho Nacional de Políticas Regionais, de um 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que fosse capaz de dinamizar as 

áreas com maiores carências em contraponto ao modelo até então vigente, que 

priorizava investimentos em polos dinâmicos e em áreas mais competitivas, gerando 

uma perpetuação dos desequilíbrios regionais (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 

2002, p. 56). 

Outra proposta do programa de governo da campanha eleitoral 

de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, foi ainda priorizar as ações voltadas para a 

região da Amazônia, por sua importância estratégica e para o Nordeste, pela grande 

desigualdade social persistente, prometendo o ressurgimento do planejamento com 

a recriação das então extintas SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste) e da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) no 

ano de 2001 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, por meio das 

Medidas Provisórias n.s 2156 e 2157, de 24/08/2001. 

De fato, após a vitória eleitoral, o governo federal presidido por 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), apresentou em 2003 uma proposta de Política 
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Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), retomando oficialmente a questão 

na pauta das políticas estatais. 

Originalmente a PNDR buscou condicionar a discussão do 

desenvolvimento regional a um projeto nacional de desenvolvimento, que, se 

viabilizado, seria o eixo orientador e estruturante para a recriação da política 

regional. 

No entanto, um almejado grande projeto de desenvolvimento 

nacional, que abarcasse a “Questão Regional” jamais viria a ser elaborado, gerando 

uma falha estrutural na criação e execução da PNDR. 

A elaboração da PNDR do governo Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006) foi inspirada em buscar recuperar a ideologia desenvolvimentista 

orientada por uma política de planejamento nacional que contemplassem a questão 

das desigualdades regionais, ideias que ficaram marcadas com a edição do Plano 

Plurianual de 2004-2007 (PPA 2004-2007), batizado de “Plano Brasil de Todos”, que 

assim descreveu essa iniciativa: 

A geografia projetada pelo PPA para os próximos anos busca 

privilegiar o desenvolvimento solidário entre as diversas regiões do 

País, potencializando as vantagens da diversidade cultural, natural e 

social. A política regional não pode mais ser um problema de 

algumas regiões, mas uma política nacional que promova a coesão 

territorial como expressão da coesão social e econômica do País. A 

integração competitiva do território nacional passa pela coordenação 

e pelo investimento seletivo em infra-estrutura, atacando de imediato 

os gargalos em transporte, energia, telecomunicações e recursos 

hídricos que são obstáculos à valorização das complementaridades 

inter-regionais. Cabe ao Governo Federal, em articulação com os 

governos estaduais, definir o conjunto de projetos prioritários que 

assegurem uma distribuição equilibrada do crescimento econômico e 

social nas macrorregiões. (BRASIL, 2003, p. 100). 
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A política regional delineada a partir do PPA 2004-2007 deixou 

clara a intenção do governo federal em retomar a “Questão Regional” integrada com 

a perspectiva do desenvolvimento nacional: 

A estratégia regional do PPA contempla, em especial, as 

potencialidades econômicas do Nordeste, do Norte e do Centro-

Oeste; e dá atenção diferenciada às zonas deprimidas, cuja 

integração à dinâmica de crescimento nacional é um dos desafios 

centrais para a desconcentração da renda. (..) O desenvolvimento 

regional, numa perspectiva nacional, não pode prescindir de uma 

profunda reformulação dos atuais instrumentos de atuação regional, 

Fundos Constitucionais, Incentivos, Agências Regionais, todos 

exclusivamente voltados para as regiões Norte, Nordeste e Centro 

Oeste. É crucial a adoção de instrumentos que permitam uma 

atuação do território visto de forma integrada e o equacionamento 

dos problemas das desigualdades sociais e econômicas dos 

espaços, numa perspectiva que abranja o conjunto do território 

nacional, nas diversas escalas: nacional, macrorregional, sub-

regional, local. O primeiro passo será a consolidação da proposta de 

criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que 

acompanha a Proposta de Reforma Tributária, em tramitação no 

Congresso Nacional. Cada vez mais o destino das regiões depende 

de uma dimensão nacional e crescentemente relacionada à América 

do Sul e ao conjunto da dinâmica internacional. Isto muda o enfoque 

do planejamento e do desenvolvimento exclusivamente nacional e 

implica uma estratégia de fortalecimento e de integração das 

logísticas de infra-estrutura na América do Sul, na construção 

progressiva de um destino comum para o continente. É uma 

alteração deliberada de perspectivas do desenvolvimento que se 

orienta para o oeste, novamente, contrabalançando o excessivo 

adensamento econômico do litoral. (BRASIL, 2003, p. 101). 

Ainda, como importante meta definida para a política regional 

prevista no PPA 2004-2007, foi contemplar a desconcentração da forca produtiva 

dando ênfase na infraestrutura tecnológica, abrindo campo para ações voltadas ao 

desenvolvimento por meio da inovação como ferramenta de redução de 

desigualdades regionais. 

As desigualdades regionais determinam a necessidade de uma 

atuação mais firme e articulada do Governo, com o objetivo de 
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quebrar a tendência natural de concentração da base produtiva 

brasileira e da infra-estrutura tecnológica. Para este fim, torna-se 

necessário fomentar a formação tanto de capital físico quanto de 

capital humano naqueles territórios onde as forças de mercado não 

estão atuando de forma positiva se comparados aos outros mais 

competitivos. Antes de tudo, faz-se necessário reforçar o 

entendimento de que uma política regional é muito mais que um 

conjunto de políticas setoriais regionalizadas. Ela representa uma 

outra forma de pensar o território, ao considerá-lo referência para um 

projeto de desenvolvimento local, fazendo gravitar em torno deste as 

diferentes políticas setoriais. Ao mesmo tempo, é crucial que as 

iniciativas de planejar de maneira integrada o país não obscureçam a 

necessidade de um tratamento diferenciado para territórios desiguais 

quanto à capacidade de assegurar um crescimento sustentável de 

emprego, renda e qualidade de vida. (BRASIL, 2003, p. 142). 

O governo federal propôs no ano de 2003 a Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional (PNDR), somente vindo a ser formalmente criada no 

ano de 2007, preocupando-se em diminuir as desigualdades regionais e promover o 

crescimento a partir as potencialidades regionais. 

Como prevista no PPA 2004-2007, a PNDR buscava viabilizar-

se com outro instrumento também previsto na proposta, um Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional (FNDR), que sua criação foi defendida pelo governo 

federal integrado com a então proposta de Reforma Tributária (Proposta de Emenda 

à Constituição – PEC 41/2003). 

A ideia da PNDR integrada com a utilização do FNDR era 

operar em todo território nacional, no âmbito do desenvolvimento das 

potencialidades de cada região, sendo as políticas estatais devendo ser 

coordenadas pelos tradicionais órgãos de desenvolvimento regional, como a 

SUDENE e a SUDAM. 

No âmbito da estruturação institucional, a PNDR proposta, 

contemplava a promoção de uma política regional transversalmente aplicada, por 
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meio da atuação de órgãos de coordenação federais em interlocução com os 

setores de produção e com a sociedade civil. 

Tais coordenações foram propostas pela PNDR em três 

esferas de atuação, uma em âmbito federal, outra macrorregional e também em 

âmbito sub-regional. 

Na esfera federal a articulação institucional seria 

desempenhada pelos órgãos chamados de Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional (CPDR) e Comitê de Articulação Federativa 

(CAF), que estariam sob supervisão direta da Presidência da República, por meio do 

Ministério da Casa Civil. 

No âmbito das macrorregiões a PNDR buscou implantar um 

modelo estabelecido no passado com a recriação das superintendências regionais 

que haviam sido extintas nos governos anteriores, voltadas para as regiões Norte 

(SUDAM), Nordeste (SUDENE) e Centro-Oeste (SUDECO). 

Ainda no nível sub-regional a PNDR destacava papel de 

articulação e mais especificamente com ações operacionais, visando a interlocução 

das ações federais e sub-regionais por meio de fóruns e de agências de 

desenvolvimento. 

Esse conjunto integrado de entidades previstas na PNDR se 

articulariam conforme as vocações próprias, ficando no âmbito federal alocada a 

questão estratégica e de coordenação nacional das políticas para o desenvolvimento 

regional. 

No plano macrorregional caberia a construção dos planos 

estratégicos de desenvolvimento e nas esferas sub-regionais caberia a execução 

operacional das políticas formuladas pelas demais entidades. 



41 

 

A idealizada PNDR apresentada em 2003 pelo governo federal, 

dependia para seu êxito de dois pontos fundamentais, a criação do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Regional (FNDR) e de outro instrumento crucial para a 

coordenação nacional do projeto, a Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional (CPDR). 

A CPDR criada em julho de 2003, pelo Decreto n. 4.793, de 

23/07/2003, passa a funcionar em junho de 2004, sob supervisão da Casa Civil da 

Presidência da República, formava um colegiado composto por titulares de dezoito 

ministérios e secretarias especiais, e de um comitê executivo formado pelos 

respectivos secretários executivos das pastas com assento na Câmara, mas, no 

entanto a imaginada atuação da CPDR em coordenar e articular as políticas 

setoriais no plano regional não ocorreu, vindo a ser desmantelada pelo próprio 

governo federal. 

O outro ponto fundamental previsto, para a viabilização do 

PNDR, a criação do FNDR era decisiva, assim como a CPDR, o governo federal 

também não encontrou êxito. 

O FNDR era determinante para o sucesso da PNDR, pois 

contemplaria uma fonte expressiva de recursos para alavancar ações voltadas para 

outras áreas, sobretudo sub-regiões, com destinação de recursos não 

reembolsáveis para ações estratégicas como obras de infraestrutura, promoção da 

inovação, capacitação técnica e outras iniciativas que ensejariam mudanças 

importantes nas dinâmicas regionais. 

No entanto, o FNDR, que representaria um salto importante 

para o financiamento das ações previstas na PNDR nunca viria a ser criado.  

A proposta do FNDR estava integrada à chamada Reforma 

Tributária (PEC 41/2003) formulada ao Congresso Nacional, e seria composto pela 

destinação de 2% (dois por cento) da arrecadação do IRPJ e do IPI, mas esse item 
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da Proposta de Emenda em tramitação no parlamento foi suprimida, não resultando 

na criação de um dos principais alicerces da PNDR, que era a existência de um 

mecanismo de financiamento para suas políticas e ações. 

Com a inviabilização de pontos fulcrais para o êxito da PNDR, 

especialmente com a não criação do então previsto FNDR, o governo federal passou 

a buscar recursos em instrumentos de financiamento já existentes na estrutura 

estatal. 

A PNDR não podendo contar com um sistema de recursos 

financeiros próprios se valeu dos fundos de financiamento previstos na Constituição: 

o FNO (Fundo de Financiamento no Norte), FNE (Fundo de Financiamento do 

Nordeste) e do FCO (Fundo de Financiamento do Centro-Oeste). Bem como do FDA 

(Fundo de Desenvolvimento da Amazônia), FDCO (Fundo de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste) e do FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste). 

Durante os anos de 2004-2010 os Fundos FNO, FCO e FNE 

movimentaram cerca de R$ 72 bilhões de recursos, mas que se concentraram nos 

epicentros que já possuíam uma dinâmica econômica consolidada, não permitindo a 

desconcentração na própria macrorregião. 

Os Fundos FDA e FDNE durante os anos de 2006-2011 

verteram R$ 7,2 bilhões de recursos, mas que oferecem financiamento voltado para 

empresas de grande porte, apenas com natureza jurídica de sociedade por ações 

(S.A.s), que poderiam emitir debêntures em relação ao valor obtido de financiamento 

dos Fundos. 

Assim, com tamanhas limitações estruturais de recursos a 

PNDR foi um tanto quanto dispersa, pois não se viabilizou uma consistente base de 

financiamento especifico. 

Como vários parâmetros estabelecidos para a PNDR não 

foram instituídos, não sendo criado um dos seus principais pilares, o FNDR, o 
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governo federal passou a partir de 2008 administrar os efeitos da crise financeira 

internacional, e no período de 2014 e 2015, instalada a crise política e econômica no 

país, praticamente se abandonou quaisquer iniciativas no plano do desenvolvimento 

regional. 

Essa percepção que a PNDR não gerou, depois de instituída, a 

necessária transformação para a mudança no crescimento e no desenvolvimento 

econômico que permitisse um avanço na superação das desigualdades regionais, é 

demonstrada quando a tabela abaixo (IBGE, 2014) apresenta uma constante quase 

imutável na evolução da participação das macrorregiões do país no Produto Interno 

Bruto nacional (PIB). 

 

Quadro 1 – Participação percentual das Grandes Regiões no Produto Interno Bruto – 

2002-20128 

 

 

Até se tentou instituir uma segunda fase da PNDR com a 

apresentação no Senado Federal do Projeto de Lei n. 375/2015, de autoria do 

                                                             
8
 BRASIL. Contas Nacionais n. 42, Contas Regionais do Brasil 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2014, p. 

14. 
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Senador Fernando Bezerra Coelho, sendo designado como Relator, pela Comissão 

de Assuntos Econômicos, o Senador Walter Pinheiro, assim ementado: 

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e dá outras 

providências. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional – PNDR, para orientar as ações e os investimentos públicos 

voltados ao desenvolvimento integrado do Território Nacional, com o 

propósito de reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a coesão 

do país. Define regiões e cidades-polo prioritárias. Cria o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR, com aporte anual 

de dez bilhões de reais. (BRASIL, 2015). 

No entanto entre a institucionalização e execução do PNDR (I) 

para a elaboração da PNDR (II), o governo federal ficou refém dos desígnios que a 

crise política iria lhe reservar, especialmente após a eleição presidencial de 2014, 

gerando um ambiente de grande impasse de governabilidade tendo em vista a 

dispersão da base aliada do governo no Congresso Nacional, verificando-se uma 

quase paralisação no trâmite legislativo de inúmeras propostas e matérias de grande 

importância para os grandes projetos nacionais, entre eles do desenvolvimento 

regional. 

Mas é de se notar que, mesmo tendo havido uma dispersão no 

conjunto de medidas e esforços do governo federal para questão institucional do 

desenvolvimento regional, a passagem da primeira PNDR para a proposta da 

segunda versão da PNDR, verifica-se a necessidade de algumas transformações 

estruturais ainda importantes para que de fato possamos vivenciar consistentes 

ações que garantam um programa permanente de desenvolvimento regional efetivo 

para o país. 

Essa constatação perpassa pela necessidade de uma 

repactuação do modelo federativo, com o estabelecimento do papel claro de cada 

esfera de atuação federativa, da União, dos Estados e dos Municípios, por exemplo, 

na definição de parâmetros para o avanço do desenvolvimento no campo 

subrregional com sua integração nos planejamentos estaduais e nacional. 
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Não menos importante é a necessária superação da 

importância dada especialmente ao caráter setorial das políticas de desenvolvimento 

estatal, em detrimento das ações e políticas voltadas ao planejamento territorializado 

voltado à questão regional. 

Também é relevante implantar a PNDR a partir dos princípios 

previstos na sua segunda versão, quais sejam a busca da orientação e do 

planejamento alcançado pela transversalidade e pela interlocução permanente das 

varias dimensões atingidas pela PNDR, com ações que deverão ser propostas e 

executadas pela pasta responsável pelas medidas, o Ministério da Integração 

Nacional, com os demais ministérios e órgãos setoriais dos governos federal, 

estaduais e locais. 

Esse aspecto deve proporcionar a construção da PNDR com 

pactos regionalizados para as ações nas áreas varias áreas que compõem o efetivo 

desenvolvimento regional, como a saúde, a educação, a indústria, a tecnologia e a 

inovação, a infraestrutura, entre outros, que concorram, de forma integrada para o 

desenvolvimento regional, conjugando aumento qualitativo do conhecimento e da 

inovação com a premente necessidade de inclusão social nas principais áreas 

territoriais que serão objeto da PNDR. 

É urgente a formação de estratégias e de instituições que 

passam catalisar a integração entre as medidas que buscam o progresso técnico, 

por meio da inovação tecnológica, com as políticas de crescimento econômico e 

com as ações e políticas de inclusão e superação das desigualdades sociais e 

regionais, como apregoa nossa Constituição de 1988. 

Essa mudança de rumo é necessária e somente viável quando 

inserida em ações voltadas ao planejamento e desenvolvimento regional, que busca 

sobremodo a inclusão de grande parte da população no conjunto de benefícios 

resultantes do progresso técnico e do crescimento econômico que é por meio dele 

gerado. 
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Esse cenário impõe que uma PNDR, incluída em um grande 

projeto nacional de desenvolvimento contemple, simultaneamente, o 

desenvolvimento para a produção do conhecimento e de tecnologias para fomentar 

ações inovadoras nas regiões alvo das políticas de desenvolvimento regional. 

Nesse sentido, não podemos, por outro lado, conduzir uma 

PNDR conjugada com um projeto nacional de desenvolvimento que contemple o 

avanço da tecnologia, da inovação e do crescimento econômico, sem esquecer-se 

dos seus principais pressupostos, que é a superação das desigualdades sociais e 

regionais. 

Essa importante ressalva é tratada por Antonio José Avelãs 

Nunes, de maneira muito clara: 

De muitos lados vem denunciando o “mito do desenvolvimento 

econômico”, baseado na ideia de que o desenvolvimento dos países 

pobres significa a adopção por estes das estruturas produtivas dos 

países capitalistas industrializados do centro e a fruição pelos 

respectivos povos dos consumos e formas de vida dos actuais 

países ricos. Como salienta Celso Furtado, tal mito tem sido “um dos 

pilares da doutrina que serve de cobertura à dominação dos povos 

dos países periféricos dentro da nova estrutura do sistema 

capitalista”. Graças a esse mito, tem-se narcotizado as consciências 

dos economistas, dos políticos e dos próprios povos, mobilizando-os 

para uma corrida sem sentido na mira de objectivos abstractos (os 

investimentos, as exportações, o crescimento), e desviando-os da 

tarefa essencial de diagnosticar as necessidades fundamentais da 

humanidade, de identificar os recursos disponíveis para satisfazer 

(especialmente no que toca às enormes possibilidades abertas pelo 

desenvolvimento da ciência e da técnica), e de adequar estes 

recursos à satisfação daquelas necessidades. Exactamente porque 

assim pensamos é que nos parece correcta a tese de que só poderá 

falar-se de desenvolvimento de um pais se se verificar uma evolução 

positiva no que se refere a pobreza, ao desemprego, as 

desigualdades de rendimento. Se não se caminhar no sentido da 

realização progressiva destas três dimensões do desenvolvimento 

(Dudley Seers), não haverá autentico desenvolvimento (...) (AVELÃS 

NUNES, 1988, p. 235-236). 
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Portanto, a retomada das ações que proponham uma PNDR 

devem figurar em total sintonia com um amplo projeto de desenvolvimento nacional 

que também venha a contemplar o avanço nos setores cruciais para se atingir o 

crescimento econômico como meio de viabilizar a superação das desigualdades 

sociais e regionais. 
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2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO 

 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

 

A análise da relação do desenvolvimento econômico e da 

implementação de políticas públicas de inovação, julgamos premissa fundamental 

para lastrear o estudo do crescimento e do desenvolvimento econômico regional, 

pois entendemos e defendemos como um dos seus principais instrumentos para 

garantir sua efetividade. 

A compreensão de importantes questões políticas e 

econômicas, como a coexistência de sociedades ricas e outras pobres, Estados 

desenvolvidos ou não desenvolvidos, nações que alcançam o domínio das 

estruturas necessárias ao crescimento econômico e social, certamente perpassam 

pela análise das políticas de inovação, sobretudo a partir da industrialização e da 

hegemonia do modelo capitalista. 

A questão recorrente sobre o desenvolvimento econômico se 

impõe observar que sua discussão relaciona-se aos países em sua dimensão 

particular, considerando sua posição no processo histórico em quais estão situados: 

[...] a idéia de desenvolvimento supõe dinâmicas mutações e importa 

em que se esteja a realizar, na sociedade por ela abrangida, um 

processo de mobilidade social contínuo e intermitente. O processo de 

desenvolvimento deve levar a um salto, de uma estrutura social para 

outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível 
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cultural-intelectual comunitário. Daí porque, importando a 

consumação de mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas 

também qualitativa, não pode o desenvolvimento ser confundido com 

a idéia de crescimento. Este, meramente quantitativo, compreende 

uma parcela da noção de desenvolvimento. (GRAU, 2003, p. 197). 

Nesse sentido, o processo de desenvolvimento que conduz 

verdadeiras mudanças estruturais em uma nação, com a mudança de uma estrutura 

econômica social para outra mais qualificada está atrelado ao nível de maior ou 

menor domínio e capacitação dos processos de inovação, especialmente no campo 

da ciência e da tecnologia. 

Pois, a dinâmica do desenvolvimento no sistema econômico 

capitalista é ressaltada pelo progresso técnico apresentado por seus atores, mais 

especificamente com a inovação, a descoberta de um novo paradigma, um produto, 

um processo, uma nova indústria capaz de transformar o modo de se produzir. 

A inovação, é bom reiterar, um conceito estudado por Joseph 

Alois Schumpeter9, seria segundo aquele autor a “pedra angular da acumulação de 

capital”, introduzindo-se as novas tecnologias e processos mais vantajosos, 

eliminando-se do mercado aqueles que não se adaptassem a um novo padrão. 

A partir dessa dimensão, para Schumpeter, as inovações se 

tornam importantes para aumentar a riqueza das nações, no sentido estrito de 

aumento de prosperidade, mas também, no sentido mais particular de permitir às 

pessoas fazerem coisas que nunca haviam sido feitas anteriormente, possibilitado 

modificar a qualidade de vida para melhor ou, eventualmente para pior. 

As inovações, portanto, são cruciais não apenas para aqueles 

que desejam acelerar ou sustentar a taxa de crescimento econômico de seus 

próprios países ou de outros, mas também para os que se preocupam sobre a 

quantidade de bens e que desejam mudar a direção do avanço econômico, em 

                                                             
9
 SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do Desenvolvimento Econômico. Uma investigação sobre 

lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. In: Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1997 
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busca de melhor qualidade de vida, como ressaltado por Christopher Freemann e 

Luc Soete10. 

São cruciais para a conservação dos recursos naturais em 

longo prazo e para a melhoria do meio ambiente. E a prevenção das mais diversas 

formas de poluição, como a reciclagem econômica de produtos inúteis, depende 

também do avanço tecnológico, bem como das inovações sociais. 

Disso resulta a necessária a relação direta entre o 

comportamento do Estado em relação às políticas de incentivo e proteção da 

propriedade intelectual e o crescimento econômico do país, devendo tais políticas 

serem compreendidas como políticas de inovações. 

A legislação portanto é um instrumento de indução e promoção 

ao desenvolvimento econômico e social, quando marcada pela busca da ampliação 

da inovação tecnológica nacional. 

A nossa tese busca contribuir para a análise da situação da 

inovação relacionada com a dimensão do desenvolvimento regional, em especial, 

suas políticas públicas11 formuladas, de como seus aspectos jurídicos estabelecidos 

estão de fato em compromisso com a superação das desigualdades regionais, na 

busca do desenvolvimento social e econômico no âmbito do nosso modelo político 

institucional. 

Nesse sentido, necessariamente esbarramos também nos 

estudos de Celso Furtado para a compreensão dessa questão aplicada ao plano da 

América Latina e suas afinidades com o pensamento de Schumpeter no que diz 

respeito à relação desenvolvimento e inovação. 

                                                             
10

 FREEMAN, Christopher. SOETE, Luc. A economia da inovação industrial. Tradução: André Luiz 
Sica de Campos e Janaina Oliveira Pamplona da Costa. Campinas/SP: Unicamp, 2008 
11

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas e direito administrativo. Revista de Informação 
Legislativa n. 133. Brasília: Senado Federal, 1997, p. 89-98.: “As políticas públicas, isto é, a 
coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para 
a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados, são um problema de 
direito público, em sentido lato.” 
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A partir da década de 1950, o estudo do desenvolvimento 

econômico na América Latina, começa a melhor ser estudado, essa iniciativa até 

então não concentrada no campo acadêmico aplicado, passa a ser objeto 

fundamental dos agentes da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe 

(CEPAL) instalada em 1948 com sede em Santiago do Chile, criada pela Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Atuando na CEPAL, os estudos de Celso Furtado ganham 

notoriedade, dando ênfase à questão da relação entre o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento, chegando, entre uma de suas conclusões que o 

subdesenvolvimento não pode ser compreendido como mero processo de passagem 

para um padrão mais vantajoso, dito desenvolvido. 

Celso furtado afasta o determinismo para explicar porque 

algumas nações são desenvolvidas e outras subdesenvolvidas, como ressaltado por 

José Maria Dias Pereira: 

A formação do sistema centro-periferia se realiza em três etapas. Na 

primeira, se constitui o que hoje se conhece por “centro”, ou seja, a 

formação do núcleo industrial inicial resultante da interação de 

fatores econômicos e políticos ligados à história europeia. Na 

segunda, ocorre a ocupação de territórios de clima temperado por 

europeus, como nos Estados Unidos da América, o que se constitui 

numa fase de expansão do núcleo industrial inicial. Na terceira, se 

consolida um sistema de divisão internacional de trabalho em que os 

países da periferia desse núcleo são levados a se especializar (como 

fornecedores de alimentos e matérias-primas) para ter acesso às 

mercadorias do centro (bens manufaturados). Teria sido a polaridade 

centro-periferia uma consequência inevitável da expansão do modo 

de produção capitalista ou um fato histórico? Furtado inclina-se por 

buscar a explicação na história, evitando qualquer tipo de 

determinismo. Admite, contudo, que a partir de certo ponto a periferia 

se torna imprescindível para garantir a rápida acumulação do centro. 

Em resumo, as reflexões de Celso Furtado nos anos 1950 sobre o 

subdesenvolvimento apontavam em três direções de política 

econômica. Primeira, no sentido de abandono da teoria das 
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vantagens comparativas como critério de inserção na divisão 

internacional do trabalho (busca da diversificação na pauta de 

exportações). Segunda, visto que o Brasil não possui um sistema 

industrial competitivo em todos os setores, a inserção internacional 

tem que ser seletiva, o que exige planejamento estatal. Por último, 

deve ser reforçado o papel das instituições da sociedade civil no 

controle do Estado, evitando a dicotomia populismo versus 

autoritarismo que tanto tem atrasado a caminhada para o 

desenvolvimento. (DIAS PEREIRA, 2011, p. 127-128). 

Portanto, desde o inicio da divulgação de seus estudos, Celso 

Furtado apresentava a problemática do desenvolvimento também vinculado à 

capacidade dos países subdesenvolvidos inserir-se no modelo competitivo que é 

marca dos sistemas industrializados. 

Nesse sentido as transformações necessárias para essa 

inserção estariam obrigatoriamente na mudança dos sistemas produtivos com a 

introdução de inovações tecnológicas. 

Com o intuito de explicar melhor o conceito de desenvolvimento 

econômico e introdução de novas técnicas, Furtado recorre às ideias 

de Schumpeter, em que a ação criadora é o motor do progresso 

econômico. Segundo Schumpeter, o progresso técnico, traduzido 

pelas inovações, é o fator dinâmico do sistema, na qual a ação do 

empresário é capaz de transformar o processo produtivo. Apesar de 

Schumpeter já reconhecer que o desenvolvimento econômico não é 

apenas crescimento da população e da riqueza, Furtado afirma que o 

autor fez apenas uma sutil distinção entre os termos, pois a ideia de 

desenvolvimento ainda era vaga em razão do fato de Schumpeter 

não ter colocado o empresário num contexto histórico. Dessa forma, 

Furtado concorda que o progresso técnico é o motor do 

desenvolvimento, mas, para ele, a espinha dorsal desse processo é 

a acumulação de capital. Assim, segundo o autor, a teoria das 

inovações não pode ser separada da teoria da acumulação, que 

envolve um processo histórico com elementos específicos. Portanto, 

Furtado descreve o esquema macroeconômico do desenvolvimento 

ao afirmar que ele parte da acumulação de capital que por sua vez 

assume duas formas: (i) incorporação de invenções e (ii) difusão de 

inovações. Assim, a rapidez do desenvolvimento depende da difusão 

do progresso técnico que por sua vez depende das complexas 
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condições sociais de acesso ao aumento da produtividade e às 

inovações. (MELLO DE QUEIROZ, 2011, p. 145). 

Essa percepção do pensamento de Celso Furtado, onde é 

essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, sua busca incorporar uma 

cultura de inovação. Conceito que demonstrou, sobremodo para a os países da 

América Latina, especialmente ao passar a conviver com o neoliberalismo, que a 

tecnologia seria nesse novo contexto um instrumento cada vez mais estratégico. 

Essa realidade, no campo econômico contemporâneo, passa a ser denominada de 

endogenização do progresso técnico, servindo como pilar para garantir a autonomia 

decisória e competitiva do país em relação às nações desenvolvidas. 

Essa reformulação do pensamento cepalino, agora caracterizado 

como neoestruturalista, incorporou claramente as ideias 

neoschumpeterianas, onde o progresso técnico e visto como 

endógeno e peculiar de cada economia. A oportuna incorporação de 

inovações e as adaptações as transformações da demanda num 

contexto de elevada concorrência e diferenciação cada vez maior 

das preferências passaram a requerer constante flexibilidade nos 

processos produtivos. Portanto, percebe-se que diversas são as 

convergências dessas duas teorias. (MELLO DE QUEIROZ, 2011, p. 

153). 

Portanto no contexto contemporâneo, que no Brasil, coincide 

com a refundação do Estado e da sociedade, com o fim do período de governo 

militar (1964-1985), considerando os desafios para o desenvolvimento social e 

econômico, é contemplado na Constituição Federal de 1988, a importância para o 

desenvolvimento de países periféricos como o nosso, o papel central do processo de 

inovação a partir dos fundamentos e conceitos de Furtado e Schumpeter, dando 

origem a uma abordagem da inovação sob o prisma dos chamados Sistemas de 

Inovação. 
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2.2. SISTEMAS DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Como vimos acima, a inviabilização, no passado recente, da 

PNDR, como instrumento e promotora eficaz da superação das desigualdades 

sociais e regionais, certamente relacionou-se a uma falta de sintonia com um amplo 

projeto de desenvolvimento nacional que deveria existir precedendo uma política 

nacional com tais objetivos. 

Entendemos que a falta de contemplar na PNDR, os 

mecanismos necessários que viabilizassem a transformação dos sistemas 

produtivos existentes com introdução de inovações tecnológicas e da cultura de 

inovação, foi também crucial na inviabilização dos objetivos traçados na formulada 

política nacional implantada no país. 

A PNDR, ao nosso entender, deveria como defendido, inserida 

em um consistente projeto de desenvolvimento nacional, que por sua vez deveria 

contemplar também a formulação e instituição de sistemas regionais de inovação a 

fim de viabilizar a desconcentração da produção de conhecimento, de tecnologias e 

de inovação nas regiões não desenvolvidas. 

A ação de instituir um sistema de inovação passou a ser 

imperioso na atuação dos Estados contemporâneos, sobremodo os 

subdesenvolvidos, que têm o desafio de alcançar o desenvolvimento e a diminuição 

das desigualdades em um cenário marcado, a partir dos anos 1980, com as graves 

crises econômicas e com a consolidação do pensamento neoliberal que sacralizou 

estruturalmente na dinâmica estatal o eixo da eficiência dos mercados. 

Esse novo parâmetro político e econômico impôs aos Estados, 

um novo modelo de percepção para atingir o almejado desenvolvimento, onde a 

ciência e a tecnologia são variáveis cruciais de qualquer formulação de políticas 

nacionais. 
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Nesse sentido, em sintonia com as transformações ocorridas 

no cenário contemporâneo, a Constituição de 1988, e posteriormente com as 

alterações trazidas pela Emenda Constitucional n. 85/2015, de 26 de fevereiro de 

2015, diferente das Constituições que a antecederam, tratou de forma explicita e 

enfática a questão do desenvolvimento, tratando a capacidade do pais obter sua 

emancipação no campo das inovações, impondo ao Estado formular políticas 

nacionais no campo científico e tecnológico, como base para o desenvolvimento 

nacional, como dispôs o texto constitucional: 

DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento 

prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, 

tecnologia e inovação. 

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução 

dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional. 

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 

pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de 

extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e 

condições especiais de trabalho. 

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 

criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 

recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 

ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho. 

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua 

receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 

científica e tecnológica. 

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a 

articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas 

de governo. 

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições 

públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das 

atividades previstas no caput. 
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Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado 

de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-

estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 

federal. 

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da 

inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a 

constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais 

ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e 

a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. 

 

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com 

entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos 

especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de 

pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, 

mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente 

beneficiário, na forma da lei 

 

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) 

será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto 

privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico 

e a inovação. 

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão 

concorrentemente sobre suas peculiaridades. 

A análise da norma constitucional de 1988 torna inequívoca a 

preocupação do poder constituinte em indicar ao Estado brasileiro a necessidade de 

formular um planejamento cientifico e tecnológico vinculado a um projeto nacional de 

desenvolvimento que tenha como um dos seus principais aspectos as variáveis da 

ciência e da tecnologia no processo de superação das desigualdades sociais e 

regionais. 

Para tanto, é impositivo a formulação de políticas nacionais de 

desenvolvimento cientifico e tecnológico fortalecendo as estruturas nacionais com o 

propósito de diminuir a dependência de tecnologias estrangeiras e permitindo a 
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transformação do setor produtivo nacional, capacitando-o para a criação de 

processos produtivos autenticamente nacionais. 

Na medida em que o setor produtivo nacional torna-se 

comprometido com uma política de desenvolvimento cientifico e tecnológico, passa 

também a ser agente de transformação com a capacidade de gerar a 

autodeterminação tecnológica, dotando o país de autonomia para formular sua 

estratégia de desenvolvimento nacional, como ressaltado por Gilberto Bercovici e 

José Francisco Siqueira Neto: 

A autodeterminação tecnológica significa ter a capacidade de tomar 

decisões autônomas em questões de tecnologia, ou seja, ter a 

capacidade de gerar, de modo independente, os elementos críticos 

do conhecimento técnico necessárias à obtenção de um produto ou 

processo. A autonomia tecnológica de um país diz respeito à sua 

capacidade potencial autônoma de produzir internamente os bens e 

serviços essenciais para sua estratégia de desenvolvimento nacional. 

Sagasti destaca, no entanto, que essa ideia de autonomia 

tecnológica se aplica, de modo geral, para a ciência também, embora 

ninguém possa depender apenas de si mesmo em termos científicos. 

A autonomia científica está ligada à necessidade de a ciência 

fornecer a base para a autonomia tecnológica. (BERCOVICI, 

SIQUEIRA NETO, 2013, p. 26). 

A capacidade de uma nação em produzir nacionalmente os 

bens e serviços essências para garantir de forma autônoma um ambiente que 

permita o desenvolvimento nacional, relaciona-se, como escreveram os autores 

acima citados, à autodeterminação tecnológica de um país, que é a essência para 

romper com a característica da sua relação de nação periférica e dependente 

daquelas que possuem o domínio da ciência, da tecnologia e da inovação, logo do 

conhecimento. 

Portanto, como escrevemos acima, entendemos que o 

desenvolvimento social e regional somente é alcançado com a presença da 

inovação, apreendida como elemento crucial para a emancipação econômica de 

uma nação. 
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Nesse sentido, a perspectiva integrada do pensamento 

furtadiano e schumpeteriano permite avançar colocando a inovação inserida também 

no processo de transformação profunda de paradigmas que se enraízam no modo 

de pensar o desenvolvimento de uma nação. 

A convergência de pensar o país e seu desenvolvimento impõe 

um novo modelo institucional, diferente do padrão que marcou a formação política, 

econômica e jurídica da nossa federação. 

Essa característica é ressaltada por Alessandro Octaviani: 

A formação econômica do Brasil levou-nos ao padrão no qual “o ciclo 

de industrialização apoiada na formação do mercado interno 

restringiu a área da iniciativa empresarial no campo tecnológico. 

Prevaleceu a mentalidade de que a tecnologia é algo que está à 

venda num supermercado internacional, quando não se pactuou 

tacitamente com um sistema de divisão do trabalho em que a 

empresa local, subsidiária, recebe o produto tecnológico da casa-

matriz.” Essa mentalidade, é claro, só é possível porque incrustada 

em uma realidade material bastante eficaz, a divisão social do 

trabalho internacional, que repõe nossa condição a cada momento. A 

teoria do subdesenvolvimento é um momento de percepção desse 

ciclo, de sua denúncia e da preparação de prognósticos para rompê-

lo. No núcleo, portanto, dessa percepção, a necessidade de 

alteração do papel de receptor para o de produtor das tecnologias 

necessárias. (OCTAVIANI, 2013, p. 179). 

A necessária mudança de paradigma destacada por 

Alessandro Octaviani, que apresenta entre as possibilidades de superar o 

subdesenvolvimento, conjugar o pensamento furtadiano com o pensamento dos 

chamados “neoschumpeterianos”, afirmando que “o objetivo estratégico é a 

construção de capacitação interna para a promoção tecnológica do bem-estar social. 

Neste momento, então, estamos perante uma particularização das postulações mais 

amplas de Furtado: a construção de um sistema nacional de inovação com sentido 

distributivo” (OCTAVIANI, 2013, p. 181). 
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Trata-se de pensar o país e um modelo de desenvolvimento 

com a implementação de sua autonomia tecnológica por meio da inovação, 

rompendo com o padrão formado pelo ciclo da industrialização e da divisão social do 

trabalho internacional, permitindo a conquista de mercados externos por meio do 

crescimento industrial e tecnológico nacional (MYTELKA, 2010, p. 20). 

Nesse sentido também o Estado deve amparar um sistema de 

inovação o considerando essencial para o alcance do desenvolvimento social e 

econômico, compreendendo a inovação como um processo inserido também nas 

dinâmicas sociais particulares e especificidades locais de uma determinada 

sociedade. 

Um Sistema de Inovação pode ser definido como um conjunto de 

diferentes instituições (universidades, institutos de pesquisa, 

governo, firmas e suas redes de cooperação, sistema financeiro, 

sistema legal, entre outros) que contribuem para o desenvolvimento 

da inovação e da capacidade de aprendizado de um país, região, 

setor, etc. e compreende uma serie de elementos e relações que 

envolvem a produção, assimilação, uso e difusão de conhecimento 

(CASSIOLATO & LASTRES, 2008). Ou seja, um Sistema de 

Inovação envolve a questão da interação entre os agentes e o 

ambiente no qual atuam, com ênfase nas trajetórias históricas e nos 

contextos específicos de diferentes esferas (produtiva, financeira, 

social, institucional, micro, macro, etc.). (MELLO DE QUEIROZ, 

2011, p. 154). 

Nesse sentido também o Estado deve amparar um sistema de 

inovação o considerando essencial para o alcance do desenvolvimento social e 

econômico (SCHWACHULA, SEOANE, HORNIDGE, 2014, p. 25)12, compreendendo 

a inovação como um processo inserido também nas dinâmicas sociais particulares e 

especificidades locais de uma determinada sociedade. 

                                                             
12

 SCHWACHULA, Anna; SEOANE, Maximiliano Vila; HORNIDGE, Anna-Katharina. Science, 
technology and innovation in the context of development. In: ZEF Working Paper Series, n. 132, Bonn: 
Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), 2014, p. 25: “An additional economic innovation element 
would target a more systemic level of innovation – labour opportunities within the innovation system. 
People who were previously marginalised due to lacking competences and skills could benefit from an 
inclusion in the innovation process if they took part in it as workers”. 
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Na construção de um sistema nacional de inovação 

entendemos necessário considerar uma perspectiva que integre o pensamento 

noção estruturalista com a noção “neoschumpeteriana”, pois são visões que 

consideram as dinâmicas das economias periféricas com suas características 

próprias, como é o caso do Brasil. 

Essa conjugação de visões aponta seis pontos de 

convergência nas noções “neoschumpeteriana” e estruturalista: “(i) a negação do 

equilíbrio clássico; (ii) o papel do progresso técnico (inovação) como motor da 

dinâmica capitalista; (iii) as assimetrias internacionais de desenvolvimento 

tecnológico e econômico; (iv) a divisão internacional do trabalho; (v) a visão 

sistêmica e a relevância dos agentes e fatores não econômicos; e (vi) a ênfase à 

política para orientar e promover o desenvolvimento.” (OCTAVIANI, 2013, p. 182). 

Portanto a essencial contribuição da convergência do 

pensamento estruturalista e “neoschumpeteriano” como valores cruciais para a 

construção de um modelo de desenvolvimento que considere as particularidades 

nacionais com as características periféricas é um dos principais eixos evocados por 

Alessandro Octaviani ao “desafio furtadiano”, designado por Gilberto Bercovici, 

constatando e retomando, a partir do pensamento de Celso Furtado, a necessidade 

de estabelecer como objetivo estratégico “a construção de capacitação interna para 

a promoção tecnológica do bem-estar social”, que se amolda nas “postulações mais 

amplas de Furtado: a construção de um sistema nacional de inovação com sentido 

distributivo.” (OCTAVIANI, 2013, p. 181): 

Ao postular a conjugação entre sistema de bem-estar e sistema de 

inovação na periferia, os convergentes 

neoschumpeterianos/estruturalistas avaliam ser possível um 

confronto com a lógica centro-periferia, no qual as contribuições do 

sistema de bem-estar para o sistema de inovação são 

fundamentalmente um conjunto de condições que capacite a 

população a aprender a produzir, consumir e gerenciar de melhor 

maneira as instituições que a governam. “Por outro lado, há a direção 

do sistema de inovação para o sistema de bem-estar: 1) De forma 
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bem geral, crescimento da produção e da produtividade são fontes 

de melhoras no bem-estar. 2) O progresso tecnológico pode ser uma 

ferramenta para o aperfeiçoamento de condições de trabalho 

(automação de postos cujo trabalho produz doenças ocupacionais, 

melhorias técnicas em ambientes de trabalho – menos ruído, menos 

poluição etc.). 3) A comunidade científica pode atuar como um 

‘mecanismo de focalização’ (focusing device), contribuindo para a 

definição de metas que são específicas ao país (por exemplo, o 

desenvolvimento de biotecnologia combinado com pesquisas 

médicas sobre doenças prevalentes no país). 4) Projetos ‘orientados 

por missão’: definidos em termos de soluções técnicas 

economicamente viáveis para problemas sociais definidos (como 

sugerido por Freeman 1996, em relação aos problemas ambientais) 

– a questão da habitação pode ser prioritárias aqui.” (OCTAVIANI, 

2013, p. 185-186). 

Essa formulação institucional de um sistema nacional de 

inovação com sentido distributivo deve primar com a regulação tendo como um de 

seus eixos a superação das desigualdades regionais, como estabelece a 

Constituição Federal de 1988. Subordinando a promoção da inovação ao contexto 

das desigualdades sociais e regionais. Portanto quais são os textos normativos que 

formam essa regulação é condição que permite afirmar se o país dispõe de um 

conjunto normativo capaz de fornecer à sociedade um sistema de inovação 

distributivo. 

 

2.3. OS SISTEMAS NACIONAIS DE INOVAÇÃO 

 

O conceito de Sistema de Inovação surge nos anos 1980, a 

partir de estudos de Chris Freeman e de Richard Nelson, e posteriormente nos anos 

1990 com as obras de Berngt-Ake Lundvall. Os três autores sintetizam as principais 

pesquisas e estudos sobre os fatores determinantes do progresso tecnológico, 

permitindo uma definição vastamente utilizada para o tema (ALBUQUERQUE, 

1996), que foi descrito por Eduardo da Motta e Albuquerque: 
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Sistema nacional de inovação é uma construção institucional, 

produto de um ação planejada e consciente ou de um somatório de 

decisões não-planejadas e desarticuladas, que impulsiona o 

progresso tecnológico em economias capitalistas complexas. (...) 

Esses arranjos institucionais envolvem as firmas, redes de interação 

entre empresas, agencias governamentais, universidades, institutos 

de pesquisa, laboratórios de empresas, atividades de cientistas e 

engenheiros. Arranjos institucionais que se articulam com o sistema 

educacional, com o setor industrial e empresarial, e também com as 

instituições financeiras, completando o circuito dos agentes que são 

responsáveis pela geração, implementação e difusão das inovações. 

(ALBUQUERQUE, 1996, p. 2). 

A concepção do sistema nacional de inovação desenvolvida 

por Freeman, Nelson e posteriormente por Lundvall tem como parâmetro não o 

mercado como epicentro da dinâmica econômica, mas a inovação, onde o 

desenvolvimento econômico contemporâneo está vinculado a um processo de 

permanente mudança tecnológica, impondo assim a necessidade do permanente 

aprendizado pelos agentes econômicos. 

Lundvall orienta que o processo de desenvolvimento no mundo 

contemporâneo está relacionado à capacidade de aprender e inovar em diferentes 

áreas do conhecimento. 

A partir do conceito formulado por Lundvall, um sistema de 

inovação deve convergir (MELLO DE QUEIROZ, 2011, p. 154) para o 

desenvolvimento econômico e da capacidade de aprendizado de uma localidade, um 

país ou uma região, e deve compreender uma serie de elementos e relações que 

envolvem a produção, assimilação, uso e difusão de conhecimento, condicionando a 

questão da interação entre os agentes e o ambiente no qual atuam, com ênfase nas 

trajetórias históricas e nos contextos específicos das esferas produtiva, financeira, 

social, jurídica, política-institucional, entre outras. 

Nesse sentido, a formulação e instituição de um eficiente 

sistema de inovação é essencial para o desenvolvimento econômico em nações 
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subdesenvolvidas, permitindo a capacidade de absorver, gerar e difundir inovação e 

conhecimento como principal instrumento de uma possível a internalizarão dos 

avanços no campo da ciência e da tecnologia. 

Portanto, o Estado formulando um sistema de inovação 

apropriado, cria um cenário adequado para o progresso da ciência e da tecnologia e 

para a difusão da inovação e do aprendizado no âmbito da sociedade, 

incrementando o conhecimento nos processos produtivos nacionais e regionais 

(COOKE, 1998, p. 20). 

Consequentemente, consolidado um sistema de inovação 

eficiente, naturalmente surgirá um aumento significativo da produção de bens e 

serviços nacionais dotados de alto valor tecnológico agregado, permitindo uma 

transformação estrutural para o desenvolvimento econômico com a abertura de 

mercados e criando novas perspectivas para toda a cadeia produtiva atingida. 

Visto desse modo, um sistema de inovação bem articulado 

gera um círculo virtuoso com a melhora de condições estruturais não somente no 

campo atingido diretamente pelo ambiente inovativo em si, mas também pelo 

resultado geral das conquistas sociais e econômicas derivadas desse tipo de política 

estatal (MOTHE; PAQUET, 1998, p. 8). 

Nesse sentido, um fecundo sistema de inovação, permite uma 

transformação estrutural tendo o progresso da ciência e da tecnologia como seu 

principal fator de mudança, que no mundo contemporâneo tornou-se uma variável 

determinante para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. 

As mudanças que surgem em determinada sociedade, trazidas 

por um ambiente de cultura de inovação, que é propiciado pela instituição de um 

sistema de inovação, são sensíveis para o êxito no setor produtivo, nas empresas 

que atualmente tem na capacidade de gerar inovações sua condição para dinâmica 

econômica baseada na competitividade, de modo que a atuação do setor produtivo 
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voltado para o ambiente inovativo o separa do tradicional modelo de competitividade 

baseado na produtividade alcançada pela política de baixos salários e da exploração 

insensata dos recursos naturais. 

O reflexo das mudanças no setor produtivo, uma vez 

desencadeadas por um virtuoso sistema de inovação instituído, também são 

sentidas no plano social com a qualificação do mercado de trabalho envolvido a 

partir desse modelo de dinâmica social e econômica: 

Por outro lado, a implementação de um Sistema de Inovação tem a 

virtude de dinamizar o mercado de trabalho na medida em que a 

introdução de inovações e capaz de gerar encadeamentos ao longo 

das cadeias produtivas e a abertura de novos mercados em 

consonância com a produção de novos bens e processos criaria a 

necessidade de novos postos de trabalho. Um exemplo seria o 

aumento do montante de recursos financeiros e humanos destinados 

a ciência e tecnologia que, como já apontava Sagasti (1973), e um 

dos gargalos do desenvolvimento desse sistema. Além disso, a 

introdução de inovações criaria postos de trabalho com melhor 

remuneração. Sabe-se que a introdução de um Sistema de Inovação 

eficiente não e uma tarefa simples, principalmente nos países 

periféricos. As barreiras políticas, sociais, institucionais e financeiras 

são enormes e os mecanismos de financiamento de longo prazo não 

são suficientes para cobrirem os altos riscos e incertezas dos 

empresários. No entanto, um dos principais obstáculos para a 

implantação desse sistema são as próprias assimetrias tecnológicas. 

Para que a introdução de inovações nos processos econômicos 

realmente modifique a estrutura, faz-se necessário uma capacidade 

de difusão e assimilação de conhecimento. Entretanto, como nessas 

regiões existe uma maior dificuldade de acesso a informação e 

conhecimento, que piora com a assimetria de aprendizado, o 

processo se torna muito mais complicado. (MELLO DE QUEIROZ, 

2011, p. 155-156). 

O Brasil buscou formular um sistema nacional de inovação, 

como iremos tratar a seguir, considerando uma marcante característica periférica de 

sua dinâmica econômica, onde o setor privado não foi capaz de gerar autonomia 
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tecnológica mesmo tendo o Estado estruturado uma razoável rede de pesquisa 

cientifica. 

 

2.4. O SISTEMA BRASILEIRO DE INOVAÇÃO 

 

A institucionalização de sistemas de inovação no mundo 

apresenta o Estado como o seu principal indutor e financiador, como ocorreu nos 

países centrais e desenvolvidos que atualmente se encontram na vanguarda da 

ciência, tecnologia e da inovação. 

O papel do Estado é essencial para a construção de um 

sistema de inovação virtuoso, pois o desenvolvimento nacional guarda estreita 

relação com o esforço de um país em investir nas áreas de ciência, tecnologia e 

inovação. 

Nesse sentido, os estudos sobre o tema demonstram essa 

relação, analisando alguns indicadores das ações inovativas em um país, como a 

infraestrutura e recursos aplicados em Ciência e Tecnologia (C&T), em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), quantidade de pesquisadores e suas publicações e 

patentes desenvolvidas e registradas. 

O Brasil buscou formular um sistema nacional de inovação, 

como iremos tratar a seguir, considerando uma marcante característica periférica de 

sua dinâmica econômica, onde o setor privado não foi capaz de gerar autonomia 

tecnológica mesmo tendo o Estado estruturado uma razoável rede de pesquisa 

cientifica. 

Nesse sentido, Eduardo da Motta e Albuquerque, sugere uma 

“tipologia”, permitindo a comparabilidade dos sistemas nacionais de inovação, 
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avaliando e classificando os sistemas com base em suas características mais 

importantes. 

A referida “tipologia” (ALBUQUERQUE, 1996, p. 57) considera 

inúmeras nações, onde os países podem ser classificados em três categorias, 

considerando o nível de desenvolvimento de seus respectivos sistemas de inovação, 

sendo a primeira categoria constituída por países que possuem sistemas de 

inovação denominados “maduros”, onde o país analisado apresenta uma fronteira 

tecnológica consolidada com capacidade de geração tecnológica e participação na 

liderança da produção científica mundial. Nesse estágio, segundo o autor 

encontram-se os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, e também podem ser 

citados como participantes desta categoria, mas um pouco menos destacados a 

Inglaterra, a França e a Itália. 

No segundo grupo classificado pelo autor como países cuja 

função de seus sistemas de inovação é a difusão de inovações; encontram-se 

nações com forte atividade tecnológica interna que os capacita a absorver as 

inovações geradas nos centros mais avançados e depois difundi-las. 

Nesse segundo grupo aparecem Suécia, Dinamarca e 

Holanda, chamados pelo autor de “países pequenos de alta renda”, e os “países 

asiáticos de desenvolvimento recente e acelerado” como a Coréia do Sul e ainda 

Taiwan. 

O terceiro grupo de nações, estão países que não conseguiram 

consolidar seus sistemas de inovação, como o Brasil, a Argentina, o México e a 

Índia, “são países que construíram sistemas de ciência e tecnologia que não se 

transformaram em sistemas de inovação”. 

Os países desse grupo, periféricos e semi-industrializados, 

construíram uma infraestrutura mínima de ciência e tecnologia. 

Porém, dada à pequena dimensão dessa infraestrutura, a sua baixa 

articulação com o sistema produtivo, a pequena contribuição à 
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eficiência no desempenho econômico do país, pode-se dizer que não 

foi ultrapassado um patamar mínimo que caracteriza a presença de 

um sistema de inovação. (...) Essas três categorias podem se 

articular com níveis distintos de inovação tecnológica. Rosenberg 

(1976, p. 66) chama a atenção para um viés presente na análise de 

Schumpeter no sentido de negligenciar o papel dos pequenos 

aperfeiçoamentos no processo inovativo. A partir dessa crítica ganha 

relevância o papel das inovações incrementais, que compõem, ao 

lado das inovações radicais, o processo inovativo em seu sentido 

mais geral. Essa formulação pode ser utilizada na fundamentação do 

esboço de tipologia aqui proposta. Os países da terceira categoria 

dependeriam fundamentalmente do acesso à tecnologia estrangeira 

(podendo se diferenciar quanto à capacidade de assimilá-la); os 

países da segunda categoria combinariam uma elevada capacidade 

de assimilação da tecnologia dos países líderes com uma 

capacidade expressiva de desenvolvimento de inovações 

incrementais. Já os países da primeira categoria alcançariam a 

capacidade de gestar inovações radicais (diferenciam-se quanto ao 

número e ao impacto das inovações). (ALBUQUERQUE, 1996, p. 

58). 

O sistema nacional de inovação brasileiro, não consolidado 

como classificado acima, é típico de um sistema de caráter periférico (OCTAVIANI, 

2013, p. 191-194), onde a necessidade de endogeneização da capacidade 

inovadora nunca foi a sua característica marcante, ao contrario, tendo como marca a 

debilidade do setor privado em realizar tecnologias, mesmo onde o Estado 

estruturou uma vasta rede de produção cientifica e tecnológica, como veremos em 

outros aspectos a seguir. 

[...] os desafios que instruíram a conformação do ordenamento da 

inovação tecnológica no Brasil continuam presentes e nos colocam 

diante de um verdadeiro alvo móvel, movimentado pela contínua 

dinamização tecnológica dos países centrais e pelos investimentos 

realizados em seus sistemas nacionais de inovação, aliado à 

garantida proteção da propriedade industrial mundo afora. Nosso 

desafio, neste âmbito, continua duplo: como criar um ordenamento 

que consiga endogeneizar tecnologia e conhecimento numa 

economia periférica e dependente? Como incrustar a emancipação 

humana na inovação tecnológica? Compreender a relação dessas 

tendências contraditórias junto ao sistema brasileiro de inovação 
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tecnológica integra o desafio da superação do subdesenvolvimento. 

Trata-se de questão que precisa ser enfrentada para a construção de 

parâmetros para a análise da eficácia social dos instrumentos 

erigidos e para construção de novas e melhores possibilidades 

institucionais. (BERCOVICI, OCTAVIANI, BRAGA, VASCONCELOS, 

2011, p. 97-98). 

A configuração institucional do Sistema Brasileiro de Inovação, 

ou mais recentemente chamado Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (SNCTI), como passou a ser denominado em documentos oficiais, possui 

um arranjo complexo e é integrado por diversos atores cumprindo papéis relevantes 

no conjunto das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. 

A partir de suas competências definidas na legislação, o órgão 

central de coordenação do Sistema é desempenhado pelo atual Ministério de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), portando uma atuação de 

natureza política do poder executivo da União. 

O papel central do MCTIC confere ao órgão algumas das mais 

importantes atuações no Sistema, formulando as políticas nacionais no campo da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e exercendo a gestão do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FNDCT). 

Junto ao MCTIC estão vinculadas as agências centrais para 

fomento do Sistema, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Como o nosso SNCTI foi sendo edificado em conjunto com a 

dinâmica do desenvolvimento do país, outros setores, em função da organização 

política do Estado, são integrantes do Sistema por meio de outros Ministérios e 

órgãos que possuem atuação também em CT&I, bem como participam as Agências 

Reguladoras, que atuam junto a setores que dependem de forte desenvolvimento de 

CT&I. 
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Cabe destacar, que o SNCTI, passou mais recentemente a 

contar ainda com as Agências Reguladoras como agentes importantes, pois, tais 

órgão cumprem papel em setores regulados da economia, onde seus agentes 

operativos como as concessionárias de serviços públicos, possuem obrigações 

legais de promover e investir em CT&I no âmbito em que exercem suas atividades 

contratuais. 

Outro aspecto relevante na composição do SNCTI foi a 

integração de atores subnacionais, destacando a atuação de Secretarias de Estado 

voltadas para a CT&I, atuando como entes de coordenação de sub-sistemas de 

inovação. Constituindo no âmbito de seus Estados-membros, juntamente com as 

respectivas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP)13 nos estados em que foram 

criadas, importante mecanismos de crescimento para o SNCTI. 

Também integram o SNCTI, inúmeros atores que apoiam no 

plano político institucional o setor, como órgãos vinculados ao Poder Legislativo, a 

exemplo no Congresso Nacional a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados e a Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCTICI) do Senado 

Federal. 

No conjunto de atores, também tem lugar as entidades do setor 

acadêmico, setor produtivo e associações voltadas para o desenvolvimento da CT&I, 

como a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 

                                                             
13

 Exemplo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) criada em 1960 
pela Lei Orgânica 5.918, de 18 de outubro de 1960 e Decreto 40.132, de 23 de maio de 1962. A 
FAPESP começou a apoiar a Inovação Tecnológica em 1995, com o programa Parceria para a 
Inovação Tecnológica (PITE). Dois anos depois, criou o programa Inovação Tecnológica em 
Pequenas Empresas (PIPE). A partir de 1999, essa modalidade de apoio se multiplicou nos 
programas de Políticas Públicas, Biota, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids), entre 
outros, que atualmente representam algo em torno de 13% dos investimentos da Fundação que no 
ano de 2016 obteve receitas de totais de R$1,344 bilhão. Fonte: FAPESP, disponível em 
<http://www.fapesp.br/estatisticas/>, acesso em 30.08.2017. 
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Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e a Associação Nacional de Pesquisa 

e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). 

Portanto, o país hoje conta com um SNCTI bastante 

capilarizado na teia social nacional, aspecto fundamental para a concreta formulação 

e execução de políticas publicas voltadas para o setor. 
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3. POLÍTICAS PUBLICAS DE INOVAÇÃO NO ESTADO BRASILEIRO 

 

 

3.1. A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS E DO DIREITO DA 

INOVAÇÃO NO BRASIL 

 

A evolução da ciência e tecnologia no Brasil é caracterizada 

pela existência de um sistema nacional de inovação periférico e não consolidado, 

que surgiu em reciprocidade com um modelo, um tanto incipiente, de 

desenvolvimento econômico definido pelo Estado nacional. 

Como já demonstrado acima, a preocupação com o 

desenvolvimento econômico e a preocupação com a busca de uma alternativa ao 

padrão de uma economia primaria só veio a acontecer no país após a crise de 1929, 

que obrigou o Estado a deixar o modelo de economia primaria e exportadora para 

dar início ao modelo industrial estruturado nos dois governos de Getúlio Vargas 

(1930-1945 e 1951-1954) e consolidado pelo governo de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961) com a construção de infraestruturas que posteriormente seriam cruciais 

para a implantação de um parque industrial mais robusto e com a institucionalização 

de um grande plano nacional para consolidar o desenvolvimento econômico de 

forma nacionalmente integrado, o chamado Plano de Metas, como já abordamos 

acima. 

Nesse ambiente de profundas transformações no modelo de 

política econômica adotada, temos também a semeadura da inovação tecnológica, 



72 

 

com a necessidade de substituir as importações e aliado à estratégia de 

desenvolvimento com financiamento oriundo das grandes empresas transnacionais 

que viriam a se instalar no país e da iniciativa estatal que fomentou indiretamente a 

inovação e a tecnologia como a criação da Petrobrás (1953). 

No entanto somente em meados dos anos 1950 que passa a 

existir de fato uma política científica e tecnológica, com a atuação sistemática e certo 

planejamento para desenvolvimento de projetos e destinação de recursos para essa 

finalidade. 

Entendemos que a institucionalização da PCT brasileira de fato 

ocorre a partir do início da década de 1950 porque é nesse momento 

que o Estado passa a apoiar atividades científicas e tecnológicas de 

forma sistemática. A criação da CAPES e do CNPq, em 1951, é 

particularmente emblemática nesse sentido, uma vez que expressa o 

reconhecimento, por parte do Estado, da importância do avanço 

científico e tecnológico como parte de uma estratégia de 

desenvolvimento nacional. (DIAS, 2009, p. 59). 

O modelo de desenvolvimento nacional, incorporado pelo 

Estado brasileiro depois da década de 1950, influenciado e tendo como referência 

os estudos da CEPAL, foi mantido mesmo durante os governos militares, 

especialmente no que diz respeito à política voltada à ciência e tecnologia. 

Durante do governo do presidente Costa e Silva (1967-1969) 

houve a criação da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), por meio do 

Decreto n. 61.056/67, no governo Emílio Médici (1969-1974) foi criada a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), por meio da Lei n. 5.881/72, 

sendo até o final do período de governo militar, tendo sido formuladas outras ações 

no campo da política para a ciência e tecnologia como o I PBDCT (Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) no ano de 1973, o II PBDCT em 1976 e o 

III PBDCT em 1980. 

[...] a política científica e tecnológica implícita do período do Regime 

Militar (e, de fato, desde a década de 1950) esteve apoiada em dois 
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pilares centrais. O primeiro deles diz respeito ao estímulo, via 

industrialização extensiva, à absorção de capacidades produtivas 

pela indústria brasileira a partir da importação de bens 

manufaturados do exterior. Esse mecanismo, como se sabe, não se 

completou: conforme discute Viotti (1997), ao contrário daquilo que 

ocorreu em países como a Coreia do Sul, no Brasil a absorção 

dessas capacidades se deu com base em um processo de 

aprendizado passivo (e não ativo), que se traduziu na internalização 

de competências associadas apenas à operação da tecnologia, e 

não a seu aprimoramento. O segundo pilar sobre o qual esteve 

apoiada a política científica e tecnológica ao longo das décadas 

analisadas remete à crença de que a consolidação das bases 

científicas do País iria naturalmente conduzir ao dinamismo 

tecnológico. Essa concepção, essencialmente mecanicista, 

novamente remete à racionalidade codificada pelo relatório Science: 

the Endless Frontier. O argumento ofertista-linear de que “mais 

ciência resulta em mais tecnologia” (frequentemente associado à 

ideia de que “mais tecnologia gera mais desenvolvimento”) é, como 

aponta Sarewitz (1996), falacioso. As evidências empíricas que o 

sustentam são escassas e os mecanismos de avaliação de impactos 

dos gastos públicos em C&T são deficientes, sobretudo nos países 

latino-americanos, nos quais os instrumentos de avaliação e 

monitoramento de políticas públicas são ainda muito frágeis. (DIAS, 

2009, p. 73). 

Com o fim do regime militar, a partir de 1985, ocorrem 

mudanças importantes na política de desenvolvimento nacional, passando o país a 

se preocupar com a obtenção de recursos financeiros internacionais, a fim de 

permitir modernizar a estrutura do setor produtivo, com a gradual abertura no plano 

econômico, com impacto também na área da ciência e tecnologia. 

No governo José Sarney (1985-1990) é criado o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, por meio do Decreto n. 91.146/85, passando a atuar com lugar 

central na formulação de políticas para o setor, tendo implementado o PADCT 

(Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico) no período de 

1985-1990, sendo reformulado em PADCT II (1990-1995) e PADCT III (1997-2002). 
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Até então não se adotava na formulação das políticas de C&T 

a preocupação especificamente com a inovação, mas sempre pensando a C&T 

como meio de dinamização da política econômica com a atualização e aquisição de 

infraestrutura para o setor produtivo, sendo embrionado um sistema de inovação no 

Brasil, sobretudo, a partir dos anos 2000, sendo marcado por momentos 

importantes, como apresenta o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 

em conjunto com a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 

Empresas Inovadoras (ANPEI) (CGEE-ANPEI, 2008): 

(a) Lei n. 1.310, de 15/01/1951, cria o Conselho Nacional de 

Pesquisas, hoje CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), órgão federal 

voltado à promoção de pesquisa científica e tecnológica e à 

formação de recursos humanos para pesquisa nacional; 

(b) Decreto n 29.741, de 11/07/1951, cria a Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

hoje CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), vinculada ao Ministério da Educação, para 

supervisionar programas de Mestrado e Doutorado e gerenciar 

parcerias internacionais entre universidades brasileiras e de 

outros países;  

(c) Lei n. 1.628, de 20/06/1952, cria o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), hoje BNDES (Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), voltado ao 

fomento da economia nacional; 

(d) Decreto Estadual/SP n. 40.132, de 23/05/1962, aprova os 

Estatutos de criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP), com a finalidade de fomentar 

a pesquisa científica no Estado de São Paulo; 
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(e) Decreto-Lei 61.056, de 24/07/1967, é criada a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), hoje conhecida 

como agência de inovação nacional; 

(f) Decreto 91.146, de 15/03/1985, é criado o Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT), hoje Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC); 

(g) Constituição de 1988 faculta aos Estados e ao Distrito 

Federal vincular parcela da receita orçamentária às Fundações 

de Amparo à Pesquisa respectiva; 

(h) Decreto n. 2.851, de 30/11/1998, criado o primeiro fundo 

setorial, para a área do petróleo, voltado ao fomento da 

pesquisa para o setor; 

(i) Lei n. 10.973, de 02/12/2004 – Lei da Inovação, 

(modificada pela Lei n. 12.349/2010); 

(j) Lei n. 11.196, de 21/11/2005 – Lei do Bem, (alterada pela 

Lei n. 12.350/2010); 

(k) Emenda Constitucional n. 85, de 26/02/2015, que alterou 

e adicionou dispositivos na Constituição Federal para atualizar 

o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

(l) Lei. n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, dispõe sobre o 

“novo marco legal” da inovação, sendo tratado de Código da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

Na pesquisa apresentada pelo CGEE (2010), verifica-se que a 

evolução das políticas públicas para a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no 

país, em um primeiro momento, dos anos 1950 até a década de 1970, destaca-se o 

papel das agências de fomento, que se estruturam a partir de dois formatos de ação, 

primeiro com a entrega de auxílios para o amparo de projetos e segundo a 
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concessão de bolsas de estudo para custear pesquisas acadêmicas em nível de 

mestrado e doutorado. 

Durante a década de 1980 não se verificou nenhuma grande 

mudança do modelo de apoio estabelecida, tendo em vista a crise financeira e fiscal 

que se manteve por vários anos, fazendo com que houvesse um retrocesso com 

relação a algumas conquistas de anos anteriores, resultando em uma precarização 

da infraestrutura do setor de pesquisa nacional. 

Já nos anos de 1990, a partir das mudanças no contexto 

econômico e político do país, apresentam-se maiores transformações no âmbito das 

políticas de CT&I, especialmente por conta de investimentos na estrutura industrial 

brasileira buscando incorporar novas tecnologias, como contextualizado por Rafael 

de Brito Dias: 

As décadas de 1980 e 1990 foram notadamente marcadas pelo 

desmonte das estruturas estatais construídas ao longo das décadas 

anteriores. Se antes a consolidação da industrialização brasileira era 

vista como o processo que garantiria o desenvolvimento nacional, na 

fase posterior é a eficiência competitiva, garantida pela exposição 

das empresas locais à concorrência internacional, que passa a 

ocupar papel central no âmbito dessa estratégia. O incremento de 

competitividade garantiria também uma revitalização tecnológica, 

assegurada pela necessidade de modernização imposta pela 

concorrência acirrada. A agenda da competitividade tem sido, 

conforme mostra Viotti (2008), a principal base da política científica e 

tecnológica brasileira a partir de meados da década de 1990. (DIAS, 

2009, p. 91). 

Apenas nos anos 2000, conforme o trabalho apresentado pelo 

CGEE (2010), a inovação passou a ser fator decisivo nas políticas de CT&I no país, 

com a edição da Lei n. 10.973/04 (Lei de Inovação), que buscou articular os meios 

para promover o intercambio entre as instituições de pesquisa com os setores 

produtivos nacionais, seguida da Lei n. 11.196/05 (Lei do Bem), que consolidou os 

incentivos fiscais voltados às pessoas jurídicas, que poderiam ser beneficiadas 
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desde que demonstrassem realizar pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica. 

 

3.2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO NO BRASIL 

 

Em meados da década de 2000 após a realização da segunda 

Conferência Nacional de CT&I, organizada pelo então MCT hoje MCTIC, foram 

tomadas várias decisões para o setor que ficaram consignadas no chamado “Livro 

Branco”, um dos documentos que originaram a Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PNCTI), com objetivo de estruturar um novo modelo 

institucional para a promoção da ciência, tecnologia e inovação no país, a fim de 

superar um ambiente considerado critico até o final da década de 1990. 

Esse ambiente foi descrito por Carlos Américo Pacheco, 

destacando que o período ficou demonstrado uma (a) ausência de infra-estrutura de 

C&T; (b) falta de base acadêmica diante as carências de inovação nos setores 

ligados a produção; (c) baixo investimento do setor produtivo em P&D; (d) falta de 

um marco legal e tributário voltado à inovação nas empresas; (e) ausência de 

mecanismos de incentivos à inovação; (f) deficiência na infraestrutura tecnológica; 

(g) falta de colocação da temática de C&T na formulação das políticas nacionais 

relacionadas como saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento regional; (h) 

ausência de coordenação e articulação das ações setoriais vinculadas a C&T; e (i) 

falta de políticas para o desenvolvimento de áreas e setores estratégicos para o 

país. (PACHECO, 2007). 

Segundo o referido autor, as demandas naquele momento 

fizeram que o governo federal elaborasse três ações importante para a áreas de 

CT&I: (a) formular a política nacional para a área de ciência e tecnologia definindo 

setores estratégicos para desenvolve-los; (b) criar um sistema para o 
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desenvolvimento tecnológico no âmbito empresarial, com adoção de incentivos 

fiscais, capacitação de mão de obra, etc.); (c) estabelecer um novo padrão de 

financiamento voltado especificamente aos investimentos em C&T, formado por 

recursos oriundos de fontes diversificadas. 

É importante ressaltar que no período de 1999-2002, foram 

propostas a instituição de vários fundos setoriais, sendo inicialmente voltados os 

setores do petróleo, telecomunicações, energia, transporte, informática, software, 

minérios, recursos hídricos, aviação civil, aeroespacial, saúde e inspeção veicular. 

Desde a criação, os fundos foram sendo alterados, mas os 

referidos fundos setoriais ainda são base de incentivos para a inovação nos 

respectivos setores. 

Os Fundos Setoriais foram criados com o intuito de financiar 

atividades de pesquisa nas empresas privadas que pudessem 

atenuar a assimetria entre as condições científica e tecnológica 

brasileira: enquanto o País apresenta consideráveis indicadores de 

produção científica (como, por exemplo, publicações em revistas 

internacionais de prestígio), a esfera tecnológica não ostenta o 

mesmo desempenho (Pacheco, 2003). Esse desequilíbrio é bastante 

conhecido pelos estudiosos da política científica e tecnológica 

brasileira, que geralmente apontam para deficiências na política 

tecnológica e glorificam os esforços no âmbito da política científica. É 

também esse problema o centro gravitacional ao redor do qual orbita 

a PCT brasileira (e latino-americana em geral). (DIAS, 2009, p. 97). 

Outro aspecto relevante que impactou na falta de um ambiente 

favorável ao desenvolvimento a partir da inovação no país, foi a adoção de uma 

legislação patentária nacional influenciada no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) a partir do chamado Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights), que buscou uniformizar aos países 

signatários uma política uniforme de proteção aos direitos de propriedade intelectual, 

portanto, com evidente vantagem dos países desenvolvidos frente aos demais como 
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o Brasil, sendo difundida a ideia de que a mera proteção aos direitos de propriedade 

intelectual garantiria um avanço da inovação no país. 

A edição da Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279, de 14 

de maio de 1996, com a proteção aos direitos de propriedade intelectual, não gerou 

nenhum avanço no contexto da inovação nacional, mantendo nossa característica 

de dependência econômica no campo tecnológico, como pauta da reflexão atual 

sobre uma possível alteração na legislação patentária: 

É tarefa do direito econômico transformar as estruturas econômicas e 

sociais, com o objetivo de superar o subdesenvolvimento. Este 

desafio se mantém à medida que se pretende remodelar, ou melhor, 

repensar determinadas estruturas jurídicas e institucionais que 

estejam descomprometidas com o projeto de superação garantido 

em nosso texto constitucional. A reforma da Lei de Propriedade 

Industrial restabelece este debate, atualizando-o. Como superar 

nossa condição periférica sob a perspectiva da produção e 

ampliação do conhecimento? Se quisermos nos manter fiéis a tais 

preceitos, a alternativa correta não parece ser o aprofundamento do 

grau de proteção patentária a ser garantido por lei, como alguns 

querem insistir, mas devemos criar estruturas que protejam e 

incentivem o nosso modelo de desenvolvimento, em sua condição 

real, políticas que sejam submetidas ao interesse público, à 

autonomia tecnológica Portanto, qualquer política de proteção à 

propriedade intelectual, qualquer política de inovação tecnológica 

deve ser feita dentro desses parâmetros: o desenvolvimento e a 

proteção do mercado interno, o desenvolvimento da política 

industrial, o desenvolvimento da política de inovação; todas elas com 

a perspectiva de incorporar a maior parte da população nos seus 

frutos. Para vencer este desafio, é preciso repensar nossa legislação 

patentária. Devemos ter consciência da questão central deste 

debate: a independência política do Estado em relação ao poder 

econômico privado e a busca pela prevalência de uma legislação 

democrática sobre interesses do mercado. (BERCOVICI, BRAGA,  

2013, p. 159-164, Anexo V).
14

 

                                                             
14

 Cf. BERCOVICI, Gilberto. BRAGA, Marco. Contribuições para a reforma da lei de propriedade 
industrial: a adequação da forma jurídica à ordem econômica constitucional. In: A revisão de Lei de 
patentes: inovação em prol da competitividade nacional. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de 
Estudos e Debates Estratégicos – CEDES, 2013: “A análise de nossa experiência recente, sob a 
vigência da LPI, deve ser feita a partir da perspectiva crítica do direito do neoliberalismo, uma das 
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3.3. A POLÍTICA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO, 2003-2006 

 

Formulada a partir da coordenação do MCTIC, teve a 

participação de vários órgãos do Governo Federal, a Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PNCTI) buscou uma articulação entre vários órgãos do 

governo e integrar os vários setores da economia. 

O documento propunha com seus eixos principais, utilizar a 

CT&I como instrumento do desenvolvimento nacional, visando garantir a soberania e 

o desenvolvimento sustentável. 

Seus objetivos gerais, foram: (a) consolidar, aperfeiçoar e 

modernizar o SNCTI; (b) criar um ambiente favorável à inovação no país, 

fortalecendo a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, estimulando o 

setor empresarial a investir em atividades P&D; (c) Integrar todas as regiões ao 

esforço nacional de capacitação em ciência, tecnologia e inovação; (d) desenvolver 

uma base ampla de apoio e envolvimento da sociedade na PNCTI; (e) transformar a 

CT&I em instrumento estratégico da política de desenvolvimento nacional. 

                                                                                                                                                                                              
marcas da década de 1990, e da proteção inconteste da propriedade intelectual dos detentores do 
conhecimento – em sua maioria não nacionais. (...) Como sabemos, a atual legislação patentária 
brasileira foi um dos resultados da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), 
em 1994, que também criou a Organização Mundial do Comércio (OMC). O Acordo TRIPS 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), por sua vez, homogeneizou o 
tratamento dado à proteção de direitos de propriedade intelectual por seus signatários, tratando de 
forma igual os desiguais. O acordo foi resultado das fortes pressões internacionais, exercidas 
principalmente pelos Estados Unidos, quanto à necessidade de se “reforçar” nossa legislação, 
principalmente por parte das indústrias farmacêuticas e de informática. (...) Ha-Joon Chang mapeou a 
estratégia dos países centrais na implementação dessa agenda que, sob o véu da “abertura” de 
mercados, é capaz de exportar atraso e dependência econômica. Tal estratégia dos países centrais é 
marcada pelas dificuldades impostas, via OMC, para que os países periféricos – como o Brasil – não 
repitam trajetórias exitosas de desenvolvimento tecnológico. Retiram-se as ferramentas que 
incentivam a produção de conhecimento e tecnologia e amplia-se a dependência tecnológica da 
periferia para com o centro. 
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O documento de avaliação da PNCTI, demonstra seus eixos 

fundamentais de implementação, propondo um eixo horizontal e três eixos verticais, 

sendo: 

No chamado eixo horizontal, a necessidade de expansão, 

consolidação e integração do Sistema Nacional de CT&I, visando apoiar a base 

institucional de pesquisa, expandir e melhorar a infraestrutura de pesquisa e melhor 

capacitar recursos humanos no setor. 

No primeiro aspecto do eixo vertical, a Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que busca incentivar a inovação nas 

cadeias produtivas, com a integração do setor publico e privado e privado, buscando 

soluções e inovações para aumentar a competitividade de produtos e processos das 

empresas nacionais, melhorando a presença do país no mercado externo: 

Os pressupostos e objetivos da PITCE, assim, estão alinhados ao 

padrão da PCT dos Governos FHC. Convém, contudo, salientar a 

ênfase que essa política confere aos setores de alta tecnologia e a 

importância que dá às exportações na estratégia de desenvolvimento 

econômico nacional. Elementos semelhantes aparecem, de forma 

explícita e implícita, no Plano de Ação do Ministério da Ciência e 

Tecnologia para os anos de 2004 a 2007, que apresentava as 

diretrizes da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O objetivo da estratégia era transformar ciência, tecnologia e 

inovação em instrumentos do desenvolvimento nacional, de forma 

soberana e sustentável (MCT, 2007a). Como meta, destacava a 

elevação dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação para 1,5% do PIB em 2010 (em 2006, no momento de 

elaboração dessa estratégia, esses dispêndios correspondiam a 

cerca de 1% do PIB). O Plano de Ação do MCT destacava a 

importância de se colocar a produção de conhecimento técnico-

científico, e sobretudo a inovação tecnológica, a serviço de uma 

estratégia mais ampla, orientada para a promoção do 

desenvolvimento econômico aliado à redução dos problemas sociais 

brasileiros. Na prática, contudo, as ações previstas no Plano 

penderam muito mais ao estímulo às atividades privadas de P&D do 

que a iniciativas que pudessem efetivamente promover o 

desenvolvimento social. (DIAS, 2009, p. 106-107). 
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No segundo aspecto do eixo vertical, aparecem os objetivos 

estratégicos nacionais, como incentivar a pesquisa espacial, utilização de energia 

nuclear, preocupação com o clima, a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade, com especial foco na Amazônia. 

E ainda no chamado eixo vertical, um terceiro aspecto foi voltar 

a C&T para a inclusão e o desenvolvimento social, buscava contribuir para a 

melhoria do ensino de ciências nas varias fases da educação, aumentando a 

capacidade de difusão de para o progresso técnico, buscando ainda aumento da 

competitividade econômica visando a melhora da qualidade de vida da população 

mais carente. 

No contexto da referida PNCTI, passou a haver uma 

articulação com o Congresso Nacional, permitindo a elaboração e aprovação de 

normas que criaram novas perspectivas para o setor de CT&I, em especial 

destacamos a edição das seguintes normas: 

Lei n. 10.973, de 02/12/2004, “Lei de Inovação”15, que teve 

como justificativa o estímulo, a pesquisa e o desenvolvimento de novos processos e 

                                                             
15

 Cf. DIAS, Rafael de Brito. A trajetória da política cientifica e tecnológica brasileira: um olhar a partir 
da análise de política. Tese. (Doutorado em Política Científica e Tecnológica) – Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. Campinas, 2009, p. 110-112: “A Lei da Inovação, 
como é conhecida a Lei nº 10.973/04, representa outro instrumento bastante representativo do atual 
padrão da política científica e tecnológica brasileira. Como o próprio nome indica, a inovação 
tecnológica ocupa importância central nessa Lei. Também aparecem outros traços comuns à 
trajetória da PCT brasileira, como o ofertismo, o argumento da importância de parcerias entre 
universidades e empresas e o foco na alta tecnologia. A concepção da Lei da Inovação está inserida 
em um contexto no qual uma série de países – como Malásia, África do Sul, China, Índia e Brasil – 
passaram a discutir instrumentos que pudessem estimular as empresas locais a aumentar a 
intensidade de suas atividades inovativas. De acordo com So et al (2008), essas iniciativas estariam 
sendo baseadas na experiência norteamericana com o Bayh-Dole Act, de 198023. Os principais 
aspectos dessa lei que estariam sendo emulados por esse grupo de países envolvem, segundo os 
autores, o aumento do financiamento público à pesquisa e a maior liberdade da comunidade de 
pesquisa naquilo que se refere à escolha de seus temas de investigação. A inspiração para a Lei da 
Inovação remete a experiências européias e, em particular, à Lei de Inovação e Pesquisa da França 
(Loi sur l'Innovation et la Recherche), cujo objetivo é “facilitar a transferência de pesquisa financiada 
pelo setor público para a indústria e a criação de empresas inovadoras” (Pereira, 2003:15). A ênfase 
conferida ao setor produtivo é evidenciada logo no Artigo 1º, Capítulo I da Lei: “esta Lei estabelece 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com 
vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, 
nos termos dos Arts. 218 e 219 da Constituição”. Essa passagem apresenta a orientação que dá a 
tônica a todo o texto da Lei, bem como sua motivação explícita: criar as condições necessárias para 
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produtos no setor produtivo, a partir da integração de esforços entre universidades, 

instituições de pesquisa e empresas de base tecnológica, anteriormente dificultada 

pela ausência de legislação que regulamentasse tais ações. 

Lei n. 11.077, de 30/12/2004, atualizou a “Lei de Informática”, 

no contexto da Reforma Tributária aprovada pelo Congresso Nacional em 2004, 

foram prorrogados, até 2019, os benefícios fiscais para a capacitação do setor da 

tecnologia da informação, favorecendo os investimentos em P&D nas empresas de 

informática. 

A atualização da “Lei de Informática” teve seu regulamento 

publicado em 2006, que garantia as empresas habilitadas à isenção de até 95% do 

IPI, tendo de investir, em contrapartida, o equivalente a 5% sobre o faturamento com 

vendas no mercado interno, excluídos os tributos, de bens de informática 

incentivados. O regulamento também regularizou o pagamento de débitos anteriores 

em P&D das empresas e dispõe sobre a exclusividade de empresas nacionais nos 

pregões do Governo Federal para compras no setor. 

Lei n. 11.196, de 21/11/2005, “Lei do Bem”, incentivou o 

processo de inovação nas empresas privadas, entre outras medidas ao permitir a 

redução de 50% do IPI incidente sobre equipamentos importados para P&D e ao 

                                                                                                                                                                                              
que a pesquisa e a inovação passem a ser responsabilidades das empresas. O Capítulo II da Lei da 
Inovação, que dispõe sobre o estímulo à construção de “ambientes de inovação”, apresenta outro de 
seus aspectos que deve ser analisado de maneira mais detalhada: a opção por emular arranjos 
institucionais inspirados nas experiências dos países centrais. Conforme destacado no texto da Lei, 
“o apoio previsto neste artigo poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa 
tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de 
inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos” (Parágrafo Único do Artigo 3º, Capítulo II). 
[...]Poderia ser argumentado que o fracasso das políticas de ciência e tecnologia reproduzidas no 
Brasil a partir de outro contexto deve-se não à emulação acrítica e excessiva dessas experiências, 
mas à sua incompletude. Entretanto, deve-se atentar para a existência de obstáculos estruturais, nos 
países subdesenvolvidos, que não podem ser facilmente removidos, de modo que se torna 
impossível para um país como o Brasil reproduzir as experiências realizadas no âmbito dos países 
centrais. Em outras palavras, como o contexto geral é distinto, as tentativas de reprodução de fatores 
específicos (que dependem do contexto geral) não são viáveis. Não se pode reproduzir um 
componente de forma exata sem que isso seja acompanhado também pela emulação dos elementos 
do contorno. Portanto, como existem elementos determinantes irreprodutíveis, as tentativas de 
emulação de modelos e práticas na política científica e tecnológica brasileira tendem a ter resultados 
aquém dos esperados. 
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assegurar a dedução do IR em valor equivalente ao dobro do investido pela empresa 

em P&D. 

Lei n 11.105, de 23/05/2005, “Lei de Biossegurança”, 

regulamentou o funcionamento do Conselho Nacional de Biotecnologia, abrindo 

amplas possibilidades para a pesquisa científica e tecnológica neste importante 

campo, entre elas os estudos com células-tronco embrionárias, até então vedadas n 

país. 

Destacamos que inserido no âmbito da política de inovação, a 

Política Industrial aparece como um eixo que está dentro da Política de Inovação, ou 

seja, a primeira como algo mais geral, tendo na indústria um de seus fortes 

alicerces. 

Essa formulação reforça que não haverá êxito um política de 

inovação desenvolvida isoladamente, devendo sempre haver a integração com a 

política industrial para o desenvolvimento nacional, formulado como algo que vai 

além, ao adotar uma estratégia nacional de inovação que traz um eixo que 

compreende uma política de inovação para a indústria, reforçando a característica 

desenvolvimentista para propiciar o crescimento econômico e a redução das 

desigualdades. 

 

3.4. O PLANO DE AÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO, 2007-2010 

 

Apresentado em 2007 o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia 

e Inovação (PACTI) foi elaborado pelo MCT e formulado com objetivo de mobilizar e 

articular as várias esferas de ações no âmbito do governo federal, buscando a 

coordenação das políticas com os demais setores da sociedade. 
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O PACTI, ambicionava, como uma política nacional, avançar 

no âmbito da capacidade de investimentos em CT&I, buscando melhorar os 

existentes instrumentos de incentivo e de apoio voltados para o setor. 

Dotado de quatro prioridades estratégicas, definidas pela 

Política Nacional de CT&I, o PACTI previa: (a) a expansão e consolidação do 

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; (b) a promoção da inovação 

tecnológica nas empresas privadas; (c) a pesquisa, desenvolvimento e inovação em 

áreas estratégicas; e (d) o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o 

desenvolvimento social. 

Suas principais linhas de ação formuladas vinculadas às 

prioridades estratégicas foram: 

(a) Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de CT&I: 

i. Consolidação Institucional do Sistema Nacional de 

CT&I; 

ii. Formação e qualificação de Recursos Humanos para 

CT&I; 

iii. Infra-estrutura e Fomento da Pesquisa Científica e 

Tecnológica. 

(b) Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas: 

i. Apoio à Inovação Tecnológica nas Empresas; 

ii. Tecnologia para a Inovação nas Empresas; 

iii. Incentivo à Criação e à Consolidação de Empresas 

Intensivas em Tecnologia. 

(c) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas 

Estratégicas: 

i. Áreas Portadoras de Futuro: Biotecnologia e 

Nanotecnologia; 

ii. Tecnologias da Informação e Comunicação; 
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iii. Insumos para a Saúde; 

iv. Biocombustíveis; 

v. Energia Elétrica, Hidrogênio e Energias Renováveis; 

vi. Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 

vii. Agronegócio; 

viii. Biodiversidade e Recursos Naturais; 

ix. Amazônia e Semiárido; 

x. Meteorologia e Mudanças Climáticas; 

xi. Programa Espacial; 

xii. Programa Nuclear; 

xiii. Defesa Nacional e Segurança Pública. 

(d) Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Social: 

i. Popularização da CT&I e Melhoria do Ensino de 

Ciências; 

ii. Tecnologias para o Desenvolvimento Social. 

Também encontramos grande impacto na conjuntura dos 

“marcos legais” do setor de CT&I, que tiveram forte avanço no período de 

institucionalização do PACTI, com a regulamentação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), por meio da Lei n. 11.540, de 

12/11/2007, que buscou garantir recursos para a consolidação de um SNCTI. 

A Lei n. 11.540, propunha a atuação integrada dos fundos 

setoriais por meio de ações conjuntas coordenada por um Conselho Diretor, 

composto de representantes de vários setores da sociedade (governo, academia, 

empresariado, trabalhadores, entidades da área de C&T). 
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Foi instituída a Comissão Técnica Interministerial coordenada 

pelo então MCTI voltada a indicar melhorias na legislação relativas à Lei de 

Inovação e à Lei do Bem. 

E ainda no período houve um avanço importante na formulação 

de Leis Estaduais voltadas para a inovação como em São Paulo (Lei Complementar 

1.049/2008), no Rio de Janeiro (Lei 5.361/2008), em Minas Gerais (Lei n. 

17.348/2008), no Rio Grande do Sul (Lei n. 13.196/2009), em Pernambuco (Lei n. 

13.690/2008), no Ceará (Lei n. 14.220/2008) e no Amazonas (Lei n. 3.095/2006). 

 

3.5. A ESTRATÉGIA NACIONAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2012-2015 

 

Apresentada em 2011 em deliberação do Conselho Nacional 

de Ciência Tecnologia e Inovação16 (CCT), órgão consultivo de assessoramento 

superior do Presidente da República para a formulação e implementação da política 

nacional de ciência, tecnologia e inovação, a Estratégia Nacional de Ciência 

Tecnologia e Inovação 2012-2015 (ENCTI I), definia desenvolver e buscar reduzir as 

                                                             
16

 O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CCT, criado por meio da Lei n. 9.257, de 9 de 
janeiro de 1996, e regulamentado pelo Decreto n. 8.898, de 9 de novembro de 2016, possui as 
seguintes competências, definidas no artigo 2º do regimento interno (Portaria n. 254 de 13.01.2017): 
I - propor a política de Ciência e Tecnologia do País, como fonte e parte integrante da política 
nacional de desenvolvimento; 
II - formular, em sincronia com as demais políticas governamentais, planos, metas e prioridades 
nacionais referentes à Ciência e Tecnologia, com as especificações de instrumentos e de recursos; 
III - efetuar avaliações relativas à execução da política nacional de Ciência e Tecnologia; e 
IV - opinar sobre propostas ou programas que possam causar impactos à política nacional de 
desenvolvimento científico e tecnológico, bem como sobre atos normativos de qualquer natureza que 
objetivem regulamentá-la. 
O colegiado é composto por 27 membros, sendo 13 ministros de Estado (Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações; Casa Civil; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República; Defesa; Relações Exteriores; Fazenda; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Educação; 
Saúde; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Minas e Energia; Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão; Integração Nacional), oito membros entre produtores e usuários de ciência e tecnologia, e 
seus suplentes; e seis membros representantes de entidades de caráter nacional representativas dos 
setores de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia, e seus suplentes. Os ministros são membros natos, 
enquanto os membros indicados e seus suplentes têm mandato de três anos, com possibilidade de 
uma única recondução. 
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grandes discrepâncias tecnológicas e inovativas que existe no país quando 

comparado às demais nações em grau de desenvolvimento mais avançado nessa 

área, tendo como grandes eixos, promover a inovação do setor produtivo nacional, 

organizar um mecanismo eficaz de financiamento para o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia e aprimorar a infraestrutura existente em ciência e tecnologia e ainda 

melhor capacitar os recursos humanos nessa área estratégica para o 

desenvolvimento nacional. 

As principais linhas de ação formuladas vinculadas às 

prioridades da ENCTI I foram priorizar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação 

nas seguintes áreas estratégicas: 

i. Tecnologias da Informação e Comunicação; 

ii. Fármacos e complexo industrial da Saúde; 

iii. Complexo industrial da Defesa; 

iv. Petróleo e Gás; 

v. Programa Aeroespacial; 

vi. Economia verde; 

vii. Desenvolvimento social; 

viii. Biotecnologia e nanotecnologia. 

No lançamento da ENCTI I, pelo governo federal, foi anunciado 

que seriam investidos, durante os anos em que a execução dessa política ocorreria, 

recursos que chegariam a R$ 74,6 bilhões, mas em 2012, logo no primeiro ano da 

execução da ENCTI I, o governo federal anunciou um corte de R$ 1,48 bilhões no 

orçamento destinado à área de CT&I, afetando importantes ações que haviam sido 

planejadas, impondo uma reestruturação em vários programas importantes, entre 

eles o “Ciência sem Fronteiras”, o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego) e o PNEFE (Programa Nacional de Estímulo à 

Formação de Engenheiros). 
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3.6. A ESTRATÉGIA NACIONAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2016-2019 

 

Ao final do período de execução da ENCTI I o governo federal, 

apresentou um segundo documento para a ENCTI II, para vigorar de 2016 a 2019, 

nessa política que está em vigor, o governo federal aponta um abordagem em três 

aspectos centrais para sua execução: a expansão, a consolidação e a integração do 

SNCTI. 

A ENCTI II tenda consolidar ainda o SNCTI a partir da 

afirmação de alguns pilares fundamentais: a pesquisa, a infraestrutura, o 

financiamento, os recursos humanos e a inovação. 

Buscando promover avanços no campo da CT&I, a ENCTI II, 

elege alguns eixos fundamentais para o desenvolvimento de ações voltadas em 

cada eixo. 

O primeiro eixo é voltado à promoção da pesquisa cientifica 

básica e tecnológica, que inclusive, é política determinada pelo art. 218 da 

Constituição, que estabelece: “a pesquisa científica básica e tecnológica receberá 

tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das 

ciência, tecnologia e inovação”. 

O entendimento desse eixo fundamental formulado pela ENCTI 

II é de que “a promoção da pesquisa científica básica e tecnológica deve ser 

pensada como um instrumento para busca de soluções para o desenvolvimento 

econômico sustentável. Nesse sentido, são necessários mecanismos de articulação 
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entre os centros geradores de conhecimentos e os usuários de seus produtos, 

permitindo que a sociedade usufrua de bens e serviços de maior qualidade” 17 

A ENCTI II pressupõe as seguintes ações voltadas para 

promover esse eixo fundamental elencado: 

i. Fortalecimento da pesquisa científica básica e tecnológica 

produzida pelas ICTs; 

ii. Consolidação e ampliação da atuação do Programa INCT; 

iii. Estimulo à interação entre ICTs e empresas; 

iv. Incentivo à comercialização da pesquisa pública; 

v. Incentivo à cooperação internacional com países e 

instituições líderes nas áreas estratégicas. 

O segundo eixo fundamental é a modernização e ampliação da 

infraestrutura de CT&I, pois é onde se concentra um dos principais instrumentos 

para o SNCTI, composta pela estrutura colocada a disposição nas universidades, 

instituições de pesquisa, laboratórios, centros de tecnologia da informação e 

comunicação, entre outras instalações nesse campo. 

A ENCTI II espera contribuir com a modernização e ampliação 

das infraestruturas existentes, com enfoque em melhorar a capacidade de inovação 

e competitividade nacional em comparação aos grandes centros mundiais de 

desenvolvimento e produção de CT&I. 

A ENCTI II pressupõe as seguintes ações voltadas para 

promover esse eixo elencado fundamental: 

i. Fortalecimento e implantação de Centros e Laboratórios 

Nacionais Multiusuários em áreas estratégicas, inclusive 

em cooperação com centros globais de P&D; 

ii. Fortalecimento de programas de apoio à infraestrutura; 

                                                             
17

 BRASIL, Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 2016-2019. Brasília: MCTI, 2016, p. 75. 
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iii. Implantação do Diretório de Instituições e Infraestruturas de 

Pesquisa da Plataforma Lattes, 

iv. para auxiliar a troca e gestão de informações sobre a 

infraestrutura de pesquisa das ICTs brasileiras; 

v. Conclusão da construção da nova fonte de luz síncrotron 

(Sirius); 

O terceiro eixo fundamental é voltado à ampliação do 

financiamento para desenvolvimento da CT&I, a nosso entender, eixo crucial para o 

real desenvolvimento da inovação no país, pois as nações de vanguarda na 

produção de CT&I alocam recursos muito superiores àqueles que no Brasil são 

dispêndios para a área. 

Nessa frente a ENCTI II propõe como iniciativas para reerguer 

a política de incentivos e financiamentos, a interrupção histórica de cortes e 

continuidade de dos meios existentes, a ampliação de aportes financeiros em temas 

estratégicos18, o aumento da alocação de recursos públicos a partir dos 

investimentos privados e a maior articulação dos agentes do setor para alcançar 

maior eficiência e controlo dos recursos alocados, considerando as seguintes ações 

prioritárias: 

                                                             
18

 BRASIL, Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 2016-2019. Brasília: MCTI, 2016, p. 83-109: A ENCTI 2016-2019 “considerando os 
desafios, oportunidades e vantagens nacionais, foram selecionados onze temas em CT&I tidos como 
estratégicos para o desenvolvimento, autonomia e soberania nacional”: Aeroespacial e Defesa; Água; 
Alimentos; Biomas e Bioeconomia; Ciências e Tecnologias Sociais; Clima; Economia e Sociedade 
Digital; Energia; Nuclear; Saúde; Tecnologias Convergentes e Habilitadoras. 
“Estes temas e suas estratégias associadas foram selecionados tendo como base a necessidade do 
SNCTI em propor soluções para garantia da segurança hídrica, alimentar e energética da população 
brasileira; e visa a segurança e defesa cibernética e consolidação do país na economia e sociedade 
digital; a manutenção da liderança brasileira em energias e combustíveis renováveis na economia; a 
exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas; diminuir a lacuna que nos separa dos 
países mais desenvolvidos no conhecimento e aproveitamento sustentável dos oceanos; a mitigação 
e adaptação à mudança do clima; a redução de importações de produtos farmacêuticos e 
hospitalares e de insumos para a indústria química; a preservação e o uso sustentável da 
biodiversidade brasileira; o aumento da competitividade da bioeconomia nacional; o domínio científico 
e tecnológico em áreas críticas para a inovação empresarial e competitividade nacional; o 
desenvolvimento de tecnologias sociais para a inclusão socioprodutiva com redução das assimetrias 
regionais na produção e acesso à ciência, tecnologia e inovação; e o desenvolvimento, autonomia e 
soberania nacional em tecnologias duais. 
A escolha dos temas considerou suas transversalidades, levando-se em conta a convergência e 
interação de conhecimentos e tecnologias, notadamente a biotecnologia, a nanotecnologia, a 
preservação e uso sustentável dos biomas e a mudança do clima. 
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i. Recuperação da capacidade de financiamento do FNDCT; 

ii. Fortalecimento do Plano Inova Empresa; 

iii. Promoção do uso do poder de compra do Estado; 

iv. Articulação das Cláusulas de PD&I das Agências 

Reguladoras com as prioridades definidas nas políticas de 

Estado; 

v. Fortalecimento da Lei do Bem com a garantia de 

continuidade do incentivo e o estímulo à adesão pelas 

empresas. 

Esperamos que a execução da ENCTI II, passando a vigorar 

em 2016 possa consolidar o SNCTI e avançar na efetiva promoção da pesquisa 

científica básica e tecnológica, como forma de garantir, de fato, o desenvolvimento 

econômico sustentável19 do nosso país, ainda distante do fim das desigualdades 

sociais e regionais. 

                                                             
19

 Cf. DIAS, Rafael de Brito. Idem, p. 125-126: “A concepção nacionalista-desenvolvimentista das 
décadas de 1960 e 1970 é, então, substituída por uma visão que entende as empresas privadas 
como fonte exclusiva de competitividade nacional. Nesse contexto, a figura da inovação passa a ser 
tratada como uma verdadeira panaceia, ocupando o lugar da preocupação mais ampla das décadas 
anteriores, relativa à ciência e à tecnologia. As transformações verificadas no âmbito da política 
científica e tecnológica brasileira apontam, de um modo geral, para uma crescente importância de 
elementos de natureza puramente econômica no processo de formulação, implementação e 
avaliação dessas políticas, o que acaba distorcendo seus próprios objetivos. Esse processo reproduz 
algo semelhante àquilo que foi observado em relação à fase anterior da política científica e 
tecnológica brasileira. Da mesma forma como se deu o casamento entre o modelo ofertista-linear e o 
projeto nacional-desenvolvimentista durante os anos do Regime Militar, também a partir da década de 
1980 nota-se a conformação de uma aliança entre o projeto neoliberal e a racionalidade gerencial da 
política científica e tecnológica, apoiada nos mesmos pressupostos teóricos da Economia da 
Inovação. Essa aliança permitiu que as mudanças no âmbito da PCT durante esse período pudessem 
ser legitimadas politicamente. Albornoz (1997) afirma que esse foco das políticas em elementos 
relacionados à inovação tecnológica e à competitividade empresarial constitui parte de um 
“pensamento único” em ciência e tecnologia, que seria, por sua vez, um reflexo do “pensamento 
único” em seu sentido mais amplo, ou seja, o receituário neoliberal apoiado nos pilares 
macroeconômicos ortodoxos. Dessa forma, o padrão atual da PCT passa a ser visto como o único 
aceitável, que não permite extravios razoáveis e, em consequência disso, leva à conformação de um 
“caminho único”, ou seja, estabelece uma estratégia universal de desenvolvimento para todos os 
países, independente de suas especificidades e da natureza de seus problemas. Essa ênfase 
excessiva depositada sobre fatores de natureza econômica pode ser verificada em todo o conjunto 
das políticas públicas, não representando, portanto, uma peculiaridade da política científica e 
tecnológica. Tampouco essa característica configura uma especificidade latino-americana. Também 
nos países centrais verifica-se uma situação semelhante, conforme argumentam Bozeman e Sarewitz 
(2005). Parece ser bastante seguro afirmar que esse fator está atrelado ao “pensamento único” sobre 
o qual discorre Albornoz (1997). 
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Quadro 2 – Evolução dos instrumentos de políticas publicas para o desenvolvimento 

tecnológico no pais20 

 

                                                             
20

 PINHEIRO-MACHADO, FREITAS. 20 anos da Lei de Propriedade Industrial do Brasil: ações do 
INPI para a mudança do cenário. In: Inovação – Revista Eletrônica de P, D & I. Campinas: Inova 
Unicamp, 2014. 
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3.7. INSTRUMENTOS DE APOIO E FINANCIAMENTO À 

INOVAÇÃO 

 

Os países estruturam seus modelos de apoio à inovação a 

partir das particularidades da sua base produtiva, os atores do sistema e 

relacionados aos objetivos e metas nacionais. 

No Brasil, apesar de ter havido um avanço para a 

institucionalização de uma política pública de desenvolvimento com base na 

inovação tecnológica, a verdade é que ainda não existe uma capacidade de 

coordenação nesse âmbito. 

Para a articulação dos atores voltados ao desenvolvimento 

com base na inovação, o país adota o conceito de “Hélice Tripla”21 buscando a 

integração e o envolvimento entre o Estado, que nesse processo tem papel de 

formular as políticas públicas e coordená-las; as universidades e institutos de 

pesquisa, voltados à produção do conhecimento e pesquisas; e, as empresas, 

agentes do setor produtivo, gerando investimento e permitindo transformar o 

conhecimento em produto. 

Essa articulação entre os três principais atores do SNCTI, 

elemento importante de uma consistente política pública de desenvolvimento com 

base na inovação tecnológica, também sofre com a falta de capacidade de 

coordenação, essencial para permitir a consolidação de uma política publica para a 

área. 

                                                             
21

 DAGNINO, Renato. A relação Universidade-Empresa no Brasil e o “Argumento da Hélice Tripla”. In: 
Revista Brasileira de Inovação. vol. 2, n. 2, jul./dez. 2003. Campinas: Unicamp, 2003, p. 267-307. 
“Passou a ser aceita a idéia de que a pesquisa universitária deve interessar as empresas não porque 
seus resultados sejam diretamente aplicáveis, mas sim porque ela treina os pesquisadores capazes 
de conceber tecnologias, em seus centros de P&D, que as tornem competitivas.” 
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Essa incapacidade institucional reflete também na ausência de 

maior transparência no acesso à informação para permitir um acompanhamento 

mais preciso das ações e dos eventuais resultados que possam contribuir para o 

desenvolvimento nacional. 

A partir do trabalho de monitoramento efetuado pelo próprio 

setor produtivo nacional (CNI, 2016) demonstra-se que ocorreu um aumento 

considerável de investimentos, tanto público como privado pata o setor, entre os 

anos de 2000 e 2013, passou-se de R$ 12,6 bilhões para R$ 63,8 bilhões os aportes 

na área, sendo o governo federal responsável por cerca de 35% dos recursos 

destinados ao setor. 

Apesar dos dados aparentemente serem promissores, na 

verdade os investimentos são mais voltados à área de pós-graduação, cuja origem é 

o Ministério da Educação. 

 

Quadro 3 – Dispêndio do governo federal em P&D, 2013 (em %)22 

 

 

 

Evidentemente que é indispensável a manutenção e o aumento 

de recursos para o financiamento da educação, sobremodo na pesquisa no ensino 

                                                             
22

 BRASIL. Financiamento à Inovação. Brasília: CNI, 2016, p. 18. 
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superior, contudo, apenas queremos demonstrar que existe defasagem de recursos 

voltados às atividade de inovação, especialmente no setor produtivo, como se 

demonstra abaixo: 

 

Quadro 4 – Dispêndio nacional em P&D por setores, 2000-2013 (em R$ milhões)23 

 

 

 

 

Como se verifica, existe a tendência de concentração de 

recursos na esfera das políticas de educação, canalizando ao setor quase metade 

dos recursos despendidos pelo setor público e privado conjuntamente. 

Nesse sentido, mesmo com imensa importância que os 

investimentos continuem sendo canalizados à esfera educacional voltada à pesquisa 

e pós-graduação, é imprescindível haver um comprometimento das políticas 

públicas também ampliarem a margem de incentivos para a inovação tecnológica 

aplicadas ao setor produtivo. 

Em estudo apresentado pela CNI em 2016, é a escassez de 

financiamento a causa apontada pelas empresas como um dos entraves para 

                                                             
23

 BRASIL. Financiamento à Inovação. Brasília: CNI, 2016, p. 18. 
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produzir inovação baseado em um “relatório do Banco Mundial (World Bank 

Enterprise Survey). Essa informação é corroborada pelos resultados da PINTEC24 

2011, em que mais de 60% das empresas que inovaram em produto ou processo, 

entre 2008 e 2011, indicaram a escassez de fontes de financiamento como uma das 

maiores dificuldades para a inovação.” (BRASIL, 2016, p. 19). 

Importante ressaltar que o país evoluiu muito na construção de 

ferramentas de apoio, equiparando-se, nessa dimensão, aos países 

mais avançados. O Brasil conta atualmente com uma variedade de 

instrumentos públicos, oferecidos, direta ou indiretamente, por 

diferentes instituições, voltadas a reforçar a capacidade de inovação 

no país. Entre os mecanismos disponíveis, encontram-se crédito 

subsidiado, incentivos fiscais, subvenção econômica para empresas, 

subvenção para projetos de pesquisa em instituições de ciência e 

tecnologia (ICT), fundos de participações em empresas (private 

equity), capital-semente (ou seed capital) e capital de risco (venture 

capital). (BRASIL, 2016, p. 21). 

No que diz respeito aos incentivos fiscais, o país forneceu 

nesse tipo de apoio, uma considerável parcela dos investimentos na área de 

inovação, estimando-se no ano de 2008 renuncias fiscais superiores a R$ 1,5 bilhão, 

aplicados a partir das reformas produzidas pela “Lei do Bem” (Lei n. 11.196, de 

21/11/2005). 

Antes disso a Lei n. 10.973, de 02/12/2004, regulamentada 

pelo Decreto n. 5.563, de 11/10/2005, estabeleceu no artigo 28 que “A União 

fomentará a inovação na empresa mediante a concessão de incentivos fiscais com 

vistas na consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei”, já indicando a política 

de incentivos para a área que viriam a surgir depois, especificamente na chamada 

Lei do Bem. 

Conhecida como “Lei do Bem”, a Lei n. 11.196, de 21/11/2005, 

foi regulamentada pelo Decreto n. 5.798, de 07/06/2006. Foi antes objeto de Medida 

                                                             
24

 A Pesquisa de Inovação (PINTEC) é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), com a apoio da FINEP e do MCTIC 
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Provisória (n. 252/05), tornando possível a concessão de incentivos fiscais a 

qualquer pessoa jurídica, que passasse a investir em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) na esfera da inovação tecnológica. 

Mesmo com alterações posteriores, a Lei do Bem manteve a 

oferta de benefícios previstos nos artigos 17, 18 e 19, definindo como a pessoa 

jurídica interessada poderá utilizar a política de incentivos instituída pela norma, 

sendo previstas as seguintes hipóteses legais: 

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: 

I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor 

correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração 

com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 

classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como pagamento na forma prevista no § 

2
o
 deste artigo; 

II - redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e 

instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que 

acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico; 

III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, 

equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas 

atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL; 

IV - amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa 

operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios 

relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às 

atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de 

apuração do IRPJ; 

V – (revogado) 

VI - redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas 

remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de 

marcas, patentes e cultivares. 

§ 1
o 

- Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou 

processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais 
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e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 

competitividade no mercado. 

De acordo com o MCTIC a adesão a Lei do Bem das empresas 

foi grande e crescente permitindo verificar, com dados da PINTEC 2008 e da ENCTI 

I, que o número de empresas beneficiadas cresceu nos últimos anos, porém o 

número ainda é muito limitado, em 2008 os investimentos superaram R$ 54 bilhões 

em P&D, sendo que, com dados divulgados pelo MCTIC, em 2008, com a utilização 

dos incentivos previstos na Lei do Bem, o setor produtivo obteve benefícios 

próximos a R$ 8 bilhões para emprego em P&D voltados à inovação. 

Também, importante registrar que a Lei do Bem, estabeleceu a 

referencia legal para definir o que é considerado “inovação tecnológica” para permitir 

a utilização dos benefícios previstos, segundo o parágrafo primeiro do artigo 17: 

“considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de 

fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao 

produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de 

qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.” 

Além dos incentivos por meio de renúncias fiscais, as principais 

instituições financiadoras no âmbito do governo federal são o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

(EMBRAPII), além do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), órgão central para a coordenação e voltado ao 

fortalecimento de uma agenda favorável à inovação no país. 

Portanto, considerando as iniciativas até aqui descritas, 

apontamos assertivamente pela consistente evolução da ciência e tecnologia no 

Brasil, mesmo caracterizada pela existência de um sistema nacional de inovação 

periférico e não consolidado, mas que como demonstrado acima, a preocupação 

com o desenvolvimento econômico e a preocupação com a busca de uma 
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alternativa ao padrão de uma economia primaria, tem no papel do Estado uma parte 

essencial para a construção de um sistema de inovação virtuoso, pois o 

desenvolvimento nacional guarda estreita relação com o esforço de um país em 

investir nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. 

Nesse sentido, como foi apresentado, é essencial a 

manutenção e a ampliação de incentivos para as ações inovativas no país, como a 

infraestrutura e recursos aplicados em Ciência e Tecnologia (C&T) e em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) em coerência com objetivos nacionais, em especial a 

redução das desigualdades sociais e regionais como determinado em nossa 

Constituição. 

 

3.8. SITUAÇÃO DAS POLÍTICAS DE APOIO E DE 

INCENTIVOS À INOVAÇÃO 

 

Para garantir reais condições para o crescimento do país em 

obter um patamar de competitividade na produção de CT&I comparavelmente às 

nações mais avançadas nesse campo, necessariamente se impõe uma política de 

ampliação de investimentos de recursos públicos e privados destinados 

permanentemente para o setor, diferentemente do que vem ocorrendo nesse 

aspecto no Brasil, como demonstra o quadro abaixo: 
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Quadro 5 – Composição entre suporte direto e indireto à inovação - 2008 (% do PIB)25 

 

 

 

Comparando-se com outras nações, como se pode observar no 

Quadro acima, o país possui uma política tímida de alocação de recursos no setor, 

demonstrando como isso, ser imperiosa a atuação do Estado para equacionar essa 

situação com políticas especificas para o setor. 

É exatamente nesse aspecto que entendemos necessária uma 

mudança de paradigma, devendo ser desconstruído a imagem que de não caberia 

maior participação do Estado na ampliação das políticas de alocação de recursos 

para o setor. 

Como se verifica pelo Quadro acima, a média de investimentos 

voltados para a inovação no país, sejam considerados os incentivos diretos, bem 

                                                             
25

 ARAÚJO, Bruno César. Políticas de apoio à inovação no Brasil: uma analise de sua evolução 
recente. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Textos para discussão. Rio de Janeiro: IPEA, 
2012, p. 21. 
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como os indiretos, vertidos por meio de incentivos tributários, ficam muito aquém dos 

padrões das nações que se encontram na vanguarda da produção de CT&I, como 

os Estados Unidos da América e a Coréia do Sul, este ultimo país, um exemplo de 

êxito na implementação de políticas públicas de incentivo à inovação e de alcance 

de resultados, com tais políticas, no que diz respeito à ampliação do crescimento e 

desenvolvimento econômico. 

No Brasil, a principal ferramenta e política publica para 

incentivos à inovação e fomento às áreas de ciência e tecnologia é o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FNDCT), que desempenhou, 

sobretudo na década de 2000, um importante apoio ao proporcionar um 

considerável aumento de atores com compõem o SNCTI, contudo, diante da 

desaceleração econômica que o pais passou a vivenciar já há alguns anos, o 

FNDCT foi bastante atingido, passando a contar com diminuição drástica de sua 

base de recursos. 

O gráfico abaixo mostra a participação do MCTIC no 

Orçamento Geral da União, segundo dados extraídos do próprio sistema de 

acompanhamento de execução orçamentária, compilados pela Mobilização 

Empresarial pela Inovação (MEI), programa da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), aponta um queda relevante do orçamento do MCTIC em relação ao 

orçamento de 2,8% em 2001 para cerca de 2,0% em 2013. 
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Quadro 6 – Participação (%) do MCTI no Orçamento Geral da União26 

 

E no que diz respeito ao FNDCT é também demonstrada sua 

estagnação quando considerada sua cronologia em comparação ao orçamento geral 

da União, como verificado abaixo no gráfico compilado pela MEI/CNI. 

Quadro 7 – Evolução do FNDCT (R$ bilhões -  valores constantes de 2013)27 

  

                                                             
26

 WONGTSCHOWSKI, Pedro. Financiamento à Inovação. Brasília: CNI, 2014, p. 4. 
27

 Idem, p. 3. 
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Tal situação reflete uma estagnação na política de 

investimentos para o setor de CT&I, que apesar dos investimentos nominais não 

terem sofrido uma redução drástica, os investimentos não acompanharam 

proporcionalmente o aumento das receitas publicas que compõem o orçamento 

geral. 

Um retrato desse quadro de retrocesso nas políticas de 

investimento para o setor de CT&I é demonstrado quando verificado o substancial 

decréscimo em valores nominais no orçamento do MCTIC e os valores de 

dispêndios alocados para pagamentos dos seus respectivos programas voltados ao 

apoio de CT&I: 

 

Quadro 8 – Evolução do orçamento do MCTIC, 2006-2016 (R$ bilhões)28 

 

 

 

Como demonstrado pelo gráfico acima, elaborado pela 

MEI/CNI, o orçamento do MCTIC vem nos últimos anos tendo um decréscimo 

importante de recursos, fato que não poderia ocorrer em um pais que almeja 

alcançar os índices de produção de CT&I de nações que estão na vanguarda do 

                                                             
28

 BRASIL. Financiamento à Inovação. Brasília: CNI, 2016, p. 31. 
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desenvolvimento econômico e social a partir da implementação de políticas publicas 

destinadas ao avanço do setor. 

Esse cenário se agrava se analisarmos o histórico brasileiro 

relativo aos índices de produtividade comparativamente com algumas nações que 

fizeram da inovação um eixo estrutural para o desenvolvimento. 

Desde os anos 1980 a produtividade nacional se apresenta 

estagnada, afastando o país da linha evolutiva que mantém algumas nações em rota 

ascendente nesse aspecto, gerando uma fragilidade para o país tentar competir com 

a produção estrangeira, sendo atualmente marcada pela incorporação de processos 

produtivos que incorporam alta margem de CT&I. 

 

Quadro 9 – Evolução da produtividade total 
(crescimento agregado a partir de 1960) 29 

 

 

 

                                                             
29

 DE NEGRI, Fernanda. CAVALVANTE, Luiz Ricardo. Os dilemas e os desafios da produtividade no 
Brasil. In: BRASIL. Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes. Brasília: IPEA, 2014, p. 37. 
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Esse quadro de estagnação da produtividade nacional, quando  

em comparação às demais nações que hoje mantém um padrão crescente de 

desenvolvimento econômico, também compromete a competitividade da economia 

nacional como um todo. 

Segundo demonstra o estudo promovido pelo Fórum 

Econômico Mundial, o país que ocupou a 48ª posição em 2012, no Ranking Global 

de Competitividade, passou a figurar na 76ª posição no referido estudo em 2015 e 

vem caindo a cada ano, chegando a 81ª posição no último estudo consolidado em 

2016, como mostrado abaixo: 

 

Quadro 10 – Ranking global de competitividade – 201630 

 

 

 

No estudo promovido pelo Fórum Econômico Mundial, dos 

países selecionados acima, se percebe uma perda progressiva da competitividade 

nacional, se descortinando um cenário nada promissor se comparado com algumas 

nações em desenvolvimento que passaram a formar com o Brasil um grupo de 

países denominados BRICS31, que possuem algumas características comuns 

                                                             
30

 WEF. Global Competitiveness Report 2016. In: BRASIL. Financiamento à Inovação. Brasília: CNI, 
2016, p. 31. 
31

 BRICS: grupo de nações em desenvolvimento econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul. 
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quando considerados os objetivos em alcançar um patamar de desenvolvimento 

econômico avançado. 

A posição do Brasil na análise da competitividade passou a 

preocupar bastante, pois no intervalo dos últimos quatro anos o país perdeu 33 

posições no mencionado estudo, passando a figurar na ultima posição entre os 

BRICS. 

Tais estudos demonstram que, a partir dos principais índices 

que acompanham o desempenho das nações no campo da sua dinâmica econômica 

em busca do desenvolvimento, um fator preponderante no aumento da 

produtividade, da competitividade e do crescimento econômico é a forma como as 

nações colocam a inovação como fator de alavancagem para o seu continuo 

desenvolvimento. 

Somente com a atenção à inovação que as nações poderão se 

manter competitivas em um mundo transformado pela globalização dos mercados, 

em uma época que o desenvolvimento somente é alcançado a partir da matriz do 

desenvolvimento científico, tecnológico, portanto tendo como eixo principal a 

inovação. 

Essa mudança de visão e percepção política que esperamos 

venha a ocorrer no país, enxergando como em outras nações, a importância da 

inovação como fator de crescimento e desenvolvimento econômico, onde mesmo 

em momentos de retração de mercados os países que incorporaram tal política 

mantém sólidos e contínuos investimentos no setor de CT&I. 

Infelizmente o Brasil, ainda não adotou de forma real tal política 

de desenvolvimento a partir da inovação como fator de alavancagem, tendo em 

comparação algumas nações, investido timidamente no setor. 
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Quadro 11 – Investimento em P&D em proporção ao PIB (2010-2014)32 

 

Como se verifica do gráfico acima, os recursos destinados à 

P&D no Brasil aumentam muito timidamente e em grau muito menor do que os 

países mais avançados que possuem na inovação sua matriz de crescimento 

econômico. 

Portanto, para de fato proporcionar ao país se tornar uma 

verdadeira potência econômica que tenha também na ciência e tecnologia sua 

política de desenvolvimento, junto dos demais setores que já são destaques para o 

pais, sobretudo na agropecuária e em recursos naturais, é necessário aumentar 

drasticamente a alocação de recursos para a inovação. 

Como o estudo da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) representado no gráfico acima aponta, será 

muito difícil, para não dizer impossível, que o país passe a ocupar um posto de 

destaque no campo da CT&I se continuar a manter seu nível de investimentos em 

P&D inferiores a 2% em proporção ao seu Produto Interno Bruto (PIB). 

                                                             
32

 BRASIL. Financiamento à Inovação. Brasília: CNI, 2016, p. 16. 
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Nesse sentido, entendemos que, para propiciar um ambiente 

mais favorável à inovação, e com isso, permitir que esse vetor de crescimento se 

torne um eixo determinante para o desenvolvimento nacional, o Estado deve, além 

adotar políticas que tenham o incentivo à CT&I como algo constante e 

progressivamente aumentado em proporção ao PIB. 

Além de uma necessária elevação nos incentivos, com 

alocação tanto de recursos públicos como privados, entendemos que as políticas 

para o setor deveriam ainda adotar aplicações mais temáticas (saúde, educação, 

defesa, etc.) e voltadas para os resultados, e não políticas que atendam interesses 

setoriais (indústria automobilística, indústria farmacêutica, indústria petroquímica, 

etc.), muitas vezes influenciadas por setores bastante organizados 

corporativamente. 

Somente com mudanças nas políticas públicas, que além de 

criar um padrão de continuo aumento nos investimentos em CT&I, também seria 

possível propiciar que tais políticas passassem a ter um arranjo institucional voltado 

ao desenvolvimento regional. 
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4. DIREITO ECONÔMICO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 

4.1. A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A SUPERAÇÃO DO 

SUBDESENVOLVIMENTO, A DISCIPLINA DOS 

ARTIGOS 218 E 219 

 

O Brasil buscou formular um sistema nacional de inovação, 

como mostrado no capitulo anterior, considerando uma marcante característica 

periférica de sua dinâmica econômica, onde o setor privado não foi capaz de gerar 

autonomia tecnológica mesmo tendo o Estado estruturado uma razoável rede de 

pesquisa cientifica, daí a necessidade do amparo estatal nas políticas e nos 

incentivos à Ciência, Tecnologia e Inovação, como forma de garantir o 

desenvolvimento nacional e regional. 

A problemática acerca da aplicação da legislação nacional de 

Inovação como forma de induzir o desenvolvimento regional e a superação das 

desigualdades refere-se ao fato de inexistir ainda instrumentos para a efetivação 

dessas medidas previstas no ordenamento pátrio e que demonstram a necessidade 

de compreender esse fenômeno com a relação entre a Economia, o Direito e a 

Política, como escreveu Daniel Francisco Nagao Menezes: 

A intersecção entre Economia e Direito também se dá no texto 

constitucional, principalmente após os movimentos de 

constitucionalização, onde são previstos o sistema econômico, as 

metas de desenvolvimento do Estado, bem como também deveriam 
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estar presente as formas para atingir tais objetivos econômicos. 

(MENEZES, 2014, p. 92). 

Esse problema, mesmo existindo de forma expressa na 

Constituição e nas normas infraconstitucionais, não gerou necessárias formulações 

de políticas publicas para sua consecução, mesmo com as transformações ocorridas 

no cenário contemporâneo, inclusive com as alterações trazidas pela Emenda 

Constitucional n. 85/2015, de 26 de fevereiro de 2015, que tratou de forma explicita 

e enfática a questão do desenvolvimento, tratando a capacidade do pais obter sua 

emancipação no campo das inovações, impondo ao Estado formular políticas 

nacionais cientificas e tecnológicas, como base para o desenvolvimento nacional, 

como dispõe texto constitucional: 

Constituição de 1988: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

[...] 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas. 

[...] 

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução 

dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional. 

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de 

modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-

estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 

federal. 

Lei n. 10.973/04: 

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, 

ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 

213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art218
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219a
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Art. 27. Na aplicação do disposto nesta Lei, serão observadas as seguintes 

diretrizes: 

I - priorizar, nas regiões menos desenvolvidas do País e na Amazônia, ações 

que visem a dotar a pesquisa e o sistema produtivo regional de maiores 

recursos humanos e capacitação tecnológica; 

A leitura da norma constitucional de 1988 torna inequívoca a 

preocupação do poder constituinte em indicar ao Estado brasileiro a necessidade de 

formular um planejamento cientifico e tecnológico vinculado à um projeto nacional de 

desenvolvimento que tenha como um dos seus principais aspectos as variáveis da 

ciência e da tecnologia no processo de superação das desigualdades sociais e 

regionais 33, como ressaltado por Marco Aurélio Cezarino Braga: 

Conforme se observa, o artigo 218 deixa claro o protagonismo do 

Estado com relação ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

Este protagonismo é seguido de dois verbos fortes: a promoção e 

incentivo do desenvolvimento científico, da pesquisa e capacitação 

tecnológica. Seus parágrafos identificam as formas de efetivação dos 

comandos definidos pelo caput, sempre dotadas de um sentido claro: 

o desenvolvimento da ciência, da pesquisa e da tecnologia, sempre 

orientados aos objetivos da nação. Ou seja, cabe ao Estado 

promover políticas públicas, desenhar instituições públicas e 

incentivar a atuação da iniciativa privada com vistas a tais 

finalidades. Esta promoção e incentivos não são neutros: os 

desenvolvimentos científico e tecnológico propostos pela 

Constituição são interessados no bem público (§ 1º), na solução dos 

problemas brasileiros e no desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional (§ 2º), bem como estimulam que as empresas privadas 

                                                             
33

 OCTAVIANI, Alessandro. O Ordenamento da inovação tecnológica: a economia política da forma 
jurídica. São Paulo, 2008, p. 12-13.: “Para alcançar um dos eixos da  autonomia dos centros 
decisórios, a autonomia tecnológica, o Estado “promoverá” e “incentivará”. Promover significa “mover 
em uma dada direção”. O Estado moverá a ciência, a pesquisa e a tecnologia para a direção da 
autonomia por ação direta ou indireta (auxiliando um particular a concretizar tal objetivo, por meio de 
incentivos). A autonomia dos centros decisórios e a homogeneização social são feixes informativos 
de cada elo da cadeia. A pesquisa científica básica “deve ter em vista o bem público”; a pesquisa 
tecnológica deve estar voltada “preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros” e 
“para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”; a pesquisa e tecnologia que se 
incentiva sejam buscadas dentro das empresas é aquela que seja “adequada ao País”. Todas as 
atividades e atores da produção tecnológica (“a pesquisa científica básica”, a “pesquisa tecnológica”, 
o “apoio do Estado”, as “empresas” integrantes do sistema) estão subordinados ao objetivo de 
superação do subdesenvolvimento. A atividade de inovação é uma pequena parte dessa cadeia, 
submetendo-se a tais objetivos constitucionais, sendo a construção do sistema nacional de inovação 
um importante momento dessa busca, jamais uma estrutura com poder jurídico de contrariá-la, como 
se depreende do artigo 1º. da Lei de Inovação”. 
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invistam na criação de tecnologia adequada ao país, e que criem 

sistemas de remuneração que assegurem ao empregado efetiva 

participação nos ganhos resultantes do aumento da produtividade do 

trabalho (§ 3º). (BRAGA, 2015, p. 4-5). 

Para tanto, é impositivo a formulação de políticas nacionais de 

desenvolvimento cientifico e tecnológico fortalecendo as estruturas nacionais com o 

propósito de diminuir a dependência de tecnologias estrangeiras e permitindo a 

transformação do setor produtivo nacional, capacitando-o para a criação de 

processos produtivos autenticamente nacionais. 

Como se verifica, a previsão legal para a formulação das 

políticas públicas de inovação tecnológica no Brasil impõe tratamento prioritário para 

regiões menos desenvolvidas do país. 

No entanto, as normas editadas após o início da vigência da 

Lei de Inovação, que instituíram incentivos ao desenvolvimento tecnológico com 

base naquela lei, foram omissas em garantir a preferência de ações às regiões 

menos desenvolvidas do país. 

É o caso do Decreto 5.563/05, de 11/10/2005, que 

regulamentou a Lei de Inovação, da Lei n. 11.196/05, de 21/11/2005, conhecida 

como “Lei do Bem”, que estabeleceu incentivos financeiros e fiscais para o 

desenvolvimento tecnológico e da Lei n. 12.349/10, de 15/12/2010, que constituiu 

mecanismos de indução ao desenvolvimento tecnológico por meio do poder de 

compra do Estado, no entanto, nenhuma das iniciativas destacadas foram capazes 

de efetivar o comando constitucional que coloca a inovação como instrumento para 

a redução das desigualdades sociais e regionais. 

 

4.2. A DUALIDADE BRASILEIRA E REDUÇÃO DAS 

DESIGUALDADES REGIONAIS 
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Buscando refletir sobre a aplicação de políticas públicas de 

inovação como instrumento para a redução das insistentes desigualdades regionais 

presentes no Brasil, voltamos em análise a partir das ideias formuladas no conjunto 

dos pensadores do desenvolvimentismo. 

As antigas desigualdades sociais e regionais brasileiras 

derivam não meramente do atraso ou meras consequências naturais da economia, 

mas procedem da dinâmica do próprio sistema capitalista, que na ausência de um 

Estado atuante não cria medidas estruturais que alterem tais realidades. 

Esse cenário é claro quando nos deparamos com nosso país 

que, mesmo tendo criado um sistema nacional de inovação, como mostrado 

anteriormente, sistema formado considerando a característica periférica de sua 

dinâmica econômica, onde o setor privado não foi capaz de gerar autonomia 

tecnológica mesmo tendo o Estado estruturado uma razoável rede de pesquisa 

cientifica, ainda depende a atuação estatal por meio de políticas e nos incentivos à 

Ciência, Tecnologia e Inovação mais eficazes para de fato garantir o 

desenvolvimento nacional e regional esperado. 

Para melhor entender que a relação entre as desigualdades 

sociais e regionais brasileiras não são apenas como consequências naturais da 

economia, mas que podem ser superadas especialmente com a ação estatal nesse 

âmbito estrutural da sociedade é relevante a formulação do conceito de dualidade de 

Ignácio de Mourão Rangel aplicado à partir da nossa perspectiva em defesa. 

A chamada “dualidade básica” teorizada por Ignácio Rangel é o 

eixo central de sua contribuição teórica para explicar a questão do desenvolvimento 

brasileiro, ao defender que devêssemos compreender nossa realidade econômica a 

partir de sua dimensão histórica em perspectiva dialética e conflituosa, marcada por 

nossas crises cíclicas, seja no plano econômico, político, social e jurídico, pautando 
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assim nossas fases de crescimento e desenvolvimento econômico e também nossos 

momentos de estagnação e retrocesso. 

Ignácio Rangel contribui com sua analise, na medida em que 

não entendia a “dualidade” como algo insuperável, mas acreditava que a partir da 

compreensão histórica da questão nacional, poderíamos propor soluções para 

superar nossos conflitos e atrasos e criar um projeto próprio para alcançar um 

padrão de desenvolvimento consistente que permitisse a diminuição das 

desigualdades econômicas e sociais.34 

O pensamento de Ignácio Rangel traz grande contributo à 

análise da “Questão Regional”, como Celso Furtado, também aponta os entraves 

estruturais do desenvolvimento nacional a partir das profundas diferenças nas 

regiões do pais. 

Rangel demonstra três aspectos que entendemos cruciais, o 

primeiro no que diz respeito à sua visão histórico-dialética que nos oferece uma 

                                                             
34

 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. REGO, José Márcio. Um mestre da economia brasileira: Ignácio 
Rangel. :In: MAMIGONIAN, Armen, REGO, Marcio José (orgs.). O pensamento de Ignácio Rangel. 
São Paulo: Ed. 34, p. 25-26: “Segundo Rangel, “a história do Brasil não retrata fielmente a história 
universal, especialmente a européia, porque nossa evolução não é autônoma, não é produto 
exclusivo de suas forcas internas” (1953:29). Sua novidade analítica consiste em afirmar a 
coexistência dual de relações de produção historicamente defasadas em relação às relações de 
produção existentes na Europa. A dualidade aparece na existência de dois “polos”: um interno, outro 
externo. No pólo interno situam-se, internamente, as relações de produção dominantes e a 
correspondente classe dominante, que ele chama de “sócio maior”. No pólo externo situam-se, 
internamente, as relações de produção emergentes e o correspondente sócio menor, que na 
dualidade seguinte se transformará no sócio maior. A dualidade, porém, aparece também no fato de 
que, tanto no pólo interno como no externo, há um “lado externo” correspondente às relações de 
produção vigentes nos países centrais. Tais relações estão sempre adiantadas em relação às 
vigentes no Brasil, assinalando o caráter dependente do desenvolvimento brasileiro. Nossa dinâmica 
histórica se distingue, portanto, dos casos clássicos os, porque os processos os sociais, econômicos 
e políticos não decorrem apenas da interação entre desenvolvimento das forcas produtivas e relações 
de produção internas ao país, mas também da evolução das relações que este mantém com as 
economias centrais. Conforme observa Rangel: “Embora seja mais fácil surpreender o fato da 
dualidade no estudo de um instituto particular do que na economia nacional como um todo, e evidente 
que a sua origem se encontra nas relações externas. Desenvolvendo-se como economia 
complementar ou periférica, o Brasil deve ajustar-se a uma economia externa diferente da sua, de tal 
sorte que e, ele próprio, uma dualidade. Os termos dessa dualidade se alteram e desde logo 
podemos assinalar que mudam muito mais rapidamente no interior do que no exterior, o que significa 
estarmos queimando etapas. Nos primeiros quatro séculos de nossa historia, vencemos um caminho 
correspondente a, pelo menos, quatro milênios da historia europeia. A rigor, nossa história 
acompanha pari passu a história do capitalismo mundial, fazendo eco a suas vicissitudes. O 
mercantilismo nos descobriu, o industrialismo nos deu a independência, e o capitalismo financeiro, a 
República” (1953:37)”. 
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resposta ao fenômeno da desigualdade regional brasileira, sobretudo com a antiga 

dualidade que acomete o desenvolvimento regional do país: 

A dualidade esta em toda parte na economia e na sociedade 

brasileira. Esta na fazenda de escravos que é mercantil e escravista, 

está no latifúndio pós-Abolição, que é mercantil e feudal (porque 

dominado pelo instituto jurídico da enfiteuse e pelo princípio feudal 

de que nenhuma terra deixará de ter senhor), está na fábrica 

capitalista que enfrenta um mercado de insumos e um mercado para 

seus produtos ainda mercantil ou mesmo pré-capitalista. A partir daí, 

Rangel define “a lei da dualidade”: O problema está em “examinar 

quais as relações dominantes dentro e fora de cada unidade da 

economia, ou seja, de por em evidência as duas economias 

dominantes – porque cada uma delas, em seu próprio campo, é 

dominante. A isso proponho que se chame dualidade básica da 

economia brasileira. A dualidade é a lei funda mental da economia 

brasileira. Podemos formulá-Ia nos seguintes termos: a economia 

brasileira se rege basicamente por duas ordens de leis tendenciais 

que imperam respectivamente no campo das relações internas de 

produção e no das relações externas de produção” (1953:32). Para 

ele, a contrapartida política da dinâmica da dualidade reflete-se nos 

pactos de poder que se formam em torno do Estado, pois “o Estado 

brasileiro não pode senão refletir a dualidade básica da economia e 

da sociedade” (1962:220). (BRESSER PEREIRA, 1993, 108-109). 

Outro aspecto é o estudo de Ignácio Rangel em analisar a não 

consolidação de um real capitalismo financeiro no Brasil que permitisse formar uma 

dinâmica capaz de mobilizar e redirecionar os recursos que estivessem 

concentrados e mantidos ociosos, direcionando-os para esferas carentes de 

investimentos. 

E o terceiro aspecto de destaque no pensamento de Ignácio 

Rangel foi sua contribuição para conceber o Estado como único instrumento capaz 

de orientar necessários investimentos e mobilizar recursos para setores que não 

seriam contemplados naturalmente pelo setor privado no contexto de não existir 

implantado um verdadeiro capitalismo financeiro no Brasil. 
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Portanto, entendemos que uma vez admitido, por parte da 

formulação das políticas públicas, que as desigualdades regionais são questões 

estruturais que fazem parte da formação histórico-dialética da sociedade brasileira, 

passaremos a conceber um arranjo institucional que busque a redução de tais 

desigualdades. 

Enquanto as políticas públicas não conceberem essa realidade, 

continuaremos persistindo em replicar essa característica estrutural de nossa 

formação, sem conseguir interromper esse fato e assim permitir criar um caminho 

diferente até então. 

Essa realidade é muito claramente demonstrada, quando 

analisamos, a partir das políticas de incentivo à inovação até então implantadas, que 

não se atentaram para a “Questão Regional”, tendo como principal destino dos 

investimentos uma característica setorial e não regional, como verifica-se quando 

analisamos uma das principais fontes de recursos e sua destinação: 

Quadro 12 – FINEP, projetos reembolsáveis, 2013, por região35 

 

 

                                                             
35

 BRASIL. Relatório de Resultados do FNDCT 2013 – FINEP Área de Planejamento (APLA). Rio de 
Janeiro: FINEP, 2014, p. 10. 
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Assim como o gráfico acima, na sequencia abaixo, onde a 

FINEP, que é a principal gestora de recursos do FNDCT, entre os vários formatos 

existentes para a alocação de recursos gerenciados por aquele órgão, fica evidente 

a desigualdade regional também como fator de formulação de políticas públicas. 

Quadro 13 – FINEP, projetos de subvenção, 2013, por região36 

 

Quadro 14 – FINEP, projetos não reembolsáveis, 2013, por região37 

 

                                                             
36

 BRASIL. Relatório de Resultados do FNDCT 2013 – FINEP Área de Planejamento (APLA). Rio de 
Janeiro: FINEP, 2014, p. 34. 
37

 Idem, p. 43. 
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Como se verifica, não somente pelas fundamentações 

apresentadas nas sucessivas políticas publicas no campo da CT&I, mas, sobretudo, 

quando se verifica a partir da própria destinação dos recursos oriundos de tais 

políticas, podemos concluir que a problemática da desigualdade regional não foi 

adequadamente tratada até hoje. 

Tal situação mantém o continuo quadro de desigualdade 

regional, tão bem caracterizado por Ignácio Rangel ao apontar um modelo de 

estrutural e dualista na formação do país, que somente será interrompido quando as 

políticas públicas nacionais refletiram essa questão. 

E por outro lado, as políticas públicas se mantidas esquecendo 

a problemática regional, também não cumprem as determinações expressas pelo 

Artigo 218 da Constituição de 1988, que destaca a necessidade de incentivar o 

“desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”, com foco 

“preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”. 

Nesse sentido, entendemos que o Estado tem papel 

preponderante na formulação de políticas publicas que adotem em suas linhas 

mestras a preocupação com a diminuição das desigualdades regionais, utilizando 

como um fator importante uma política para a inovação voltada a desenvolvimento 

regional. 

Ignácio Rangel ressalta a importância de se fazer uma análise 

muito ampla para compreender o processo do desenvolvimento e então formular 

medidas e políticas públicas adequadas para cada sociedade e suas característica 

de formação histórica particulares: 

Não é fácil e pacífica a caracterização do processo do 

desenvolvimento econômico. Trata-se, como em todo fato histórico, 

de processo extremamente complexo, ao longo do qual tudo muda 

na vida social: a distribuição da população, as condições de trabalho 
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e produção, a distribuição da riqueza social e seu modo de 

apropriação, a quantidade e qualidade do capital necessário ao 

processo produtivo, a técnica da produção. Paralelamente, muda 

também a cultura, isto é, a ideia que o homem faz de si mesmo e do 

mundo em que vive. É absurdo pretendermos alcançar a 

compreensão do processo sem que o estudemos sob todos os seus 

ângulos, mas, por outro lado, que pretendesse abarcar de uma só 

vez, de golpe, todo o panorama, em toda a sua infinita complexidade, 

estaria inevitavelmente condenado ao malogro. A realidade não pode 

ser aprendida pelo espírito senão por partes gradativamente. Por 

isso é que o homem aprendeu a proceder metodicamente, primeiro 

pela análise no esforço de separar idealmente os diferentes aspectos 

da realidade estudada (RANGEL, 2005, 133-134). 

Com a compreensão apurada do desenvolvimento de uma 

sociedade, Ignácio Rangel ressalta a importância do Estado atuando para que tais 

políticas públicas possam surtir os efeitos no plano do desenvolvimento econômico 

de uma nação em particular, utilizando o planejamento como instrumento essencial 

para o progresso38 do país: 

O planejamento é impossível, a menos que o planejador – e este não 

pode ser outro senão o Estado – controle as alavancas essenciais do 

comando do organismo econômico. (RANGEL, 2005, 187) 

Hoje em dia, o planejamento é uma exigência universal, e cada 

nação o emprega para a perseguição dos seus próprios fins. E, 

                                                             
38

 RANGEL, Ignácio. Recursos ociosos e política econômica. In: RANGEL, Ignácio. Obras reunidas. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, p. 455-456. No Brasil temos um povo que fala a mesma língua, 
que se formou sob o influxo da mesma cultura, especialmente da mesma religião, e que a si mesmo 
se considera uno. O sentido dessa unidade vem variando através dos séculos, mas o fato da unidade 
persiste. Persiste a firme vontade de permanecermos juntos, a decisão de aceitar ônus e mesmo as 
injustiças implícitas na unidade. Este é o ponto de partida. Na época da industrialização, a unidade 
envolve a aproximação econômica das regiões que, por motivos históricos, independentes de nossa 
vontade, haviam alcançado graus muito desiguais de desenvolvimento e ofereciam condições 
técnico-econômicas de localização industrial e agrícola muito díspares. O sociólogo e o economista 
não podem deixar de sentir que, em tais condições, a unificação econômica, se entregue a si mesma, 
será um processo doloroso. Mas, considerando que é antiga e inabalável a vontade de todos os 
brasileiros de permanecerem juntos, não tencionamos deixar que as coisas se resolvam por si 
mesmas, até porque não queremos assistir a repetição do ciclo dos Farrapos, da Balaiada e da 
Praieira. O plano é o único remédio possível e, sem dúvida, não foi por acidente que a idéia do 
planejamento dominou, em primeiro lugar, a imaginação da intelectualidade nortista e nordestina, 
que, como todo o povo, quer a unidade, mas sente que a economia regional sofre com ela, nas atuais 
circunstâncias. O Brasil tem provado ser capaz de aceitar transferências não compensadas de renda, 
mesmo que essas transferências muitas vezes careçam de justificação econômica e resultem em 
obras faraônicas ou simples malbarato de recursos, como acontece com muitas das obras da União 
no Nordeste. Esta é a prova da solidariedade, condição prévia para o plano. 
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adjetivamente, porque o planejamento não se pode fazer em 

quaisquer condições, mas apenas em sociedades estáveis, 

conscientes de sua unidade, a nação ganha novo significado, 

precisamente porque, entre as construções sociopolíticas 

contemporâneas, é a que melhor atende a essas exigências. 

(RANGEL, 2005, 454) 

Portanto a redução das desigualdades regionais, a conquista 

de uma rota para o desenvolvimento nacional e regional, é papel do Estado, a partir 

de seu poder de “controle as alavancas essenciais do comando do organismo 

econômico” (RANGEL, 2005, 187), formulando políticas públicas a partir de um real 

planejamento nacional, tendo em um de seus eixos principais a inovação como 

alavanca do crescimento. 

Entendemos que uma das principais falhas do país em formular 

políticas públicas consistentes e duradouras é a ausência da capacidade de 

constituir um planejamento verdadeiramente nacional, sendo que, como ressaltado 

por Ignácio Rangel, o primeiro plano que de fato continha essa característica foi 

proposto pelo governo de Juscelino Kubitschek: 

O Programa de Metas do presidente Juscelino Kubistschek 

representou notável passo adiante, porque, pela primeira vez, a 

nação foi confrontada com um esboço de plano realmente nacional. 

O desejo nacional de programação, que estava latente, tornou-se 

explicito, consciente, e este fato envolve um salto qualitativo, para 

usarmos a terminologia dialética. A conexão, que era apenas 

imanente, converte-se, no nível da consciência coletiva, em 

exigência lógica, em imperativo categórico. (RANGEL, 2005, 459) 

No entanto, a implementação de um planejamento adequado 

aos objetivos nacionais mais prementes, em especial voltados à redução das 

desigualdades regionais, somente seria possível se gestado a partir de uma política 

de Estado que compreendesse seu papel como agente essencial para garantir o 
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desenvolvimento nacional39, com já ocorreu no passado, a exemplo do governo de 

Getúlio Vargas, com ressaltou Daniel Francisco Nagao Menezes: 

Vargas viu na integração nacional
 
a saída para a crise econômica, 

devendo, como observado na citação acima, suplantar os problemas 

de regionalização de nossa elite econômica. Somente haveria 

sucessão na superação da crise de nosso modelo econômico liberal 

clássico a partir de um projeto nacional, que não privilegiasse 

somente uma determinada elite local, obrigando em verdade, estas 

elites a aderirem ao projeto nacional (...). Inicialmente Vargas tenta 

estabilizar a economia, extremamente abalada pela crise 

internacional de 29 através de medidas ortodoxas para somente 

depois desta tentativa, iniciar  a etapa de desenvolvimento nacional 

iniciando as mudanças estruturais necessárias(...). Neste sentido, as 

políticas econômicas passam a ser paulatinamente centralizadas, 

como por exemplo, a instituição de tributação federal sobre 

circulação e comércio. Através da racionalização administrativa no 

ente central, as economias que eram  localizadas e voltadas para a 

exportação passaram a corresponder entre si, centralização que 

gerou a insatisfação de algumas oligarquias locais. Tal centralização 

era necessária para Vargas alcançar seu grande projeto de tornar o 

Brasil uma potência regional, mas, principalmente pela dificuldade de 

encontrar financiamento externo disposto a investir na 

industrialização do país, fato percebido nos discursos de Vargas 

sobre a necessidade de um Estado forte e já denunciavam propostas 

estatizantes de setores estratégicos da  economia  nacional (CORSI, 

2008, p. 253). (MENEZES, 2013, p. 31-33). 

Nesse sentido, entendemos que é imperioso, no momento 

histórico em que vivemos, que o país reconstrua sua capacidade política de 

compreensão do papel central do Estado como agente único que pode, formular um 

planejamento adequado, tendo como uma de suas finalidades principais a 

superação das desigualdades regionais, e que preveja a inovação como eixo 

promotor do desenvolvimento regional, vinculado a um objeto maior e mais amplo: o 

desenvolvimento nacional. 

                                                             
39

 Nesse aspecto, há grande debate constitucional acerca da forma de atuação do Estado. Cf. 
MICCÙ, Roberto. Lo Stato Regolatore e la nuova Constituizione econômica. Napoli: Jovene, 2011, p. 
145.: “Il passaggio dalla rogolamentazione alla regolazione può essere visto anche come uma 
reazione alla “disfunzione istituzionale” legata alla crisi dello Stato sociale, atrraverso la ricerca di uma 
maggiore efficienza strumentale del diritto.” 
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4.3. FEDERALISMO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Os desafios relativos à ciência, tecnologia e ao 

desenvolvimento social e regional, começam a ser ordenados no país com a 

Constituição de 1988 que dispõe em seus artigos 218 e 219, sobre as ações 

relacionadas à ciência e tecnologia. 

Tais ações começam a ser melhor disciplinadas no âmbito 

nacional pelo poder legislativo, com a edição da Lei de Inovação, que integrou o 

ordenamento constitucional ao infraconstitucional, implementando as diretrizes 

referentes à inovação tecnológica, com base na vocação da ciência para o domínio 

público e a apropriação da tecnologia em favor do sistema produtivo nacional. 

[...] a Constituição nos dá um mandato, através da Lei de Inovação, 

da autônoma tecnológica como objetivo ao citar o artigo 219. O artigo 

219 se divide em duas partes. Uma declara, constitutivamente, que 

no patrimônio nacional se inclui o acesso ao mercado interno. Não é 

patrimônio da União, mas sim o conjunto de ativos destinados ao 

exercício da nacionalidade. O direito ao acesso ao mercado brasileiro 

tem natureza patrimonial, e não exclusivamente política. Este é o 

mercado que vem a ser o destino do incentivo previsto no artigo 219, 

na cláusula que precisa de lei ordinária para se implementar. A Lei 

da Inovação se propõe ser claramente essa lei, no tocante à 

autonomia tecnológica do país. É para isso que serve a Lei de 

Inovação. (BARBOSA, 2011, p. 21). 

Assim, consolida-se no Brasil o entendimento de que a 

produção de conhecimento e a inovação tecnológica devem figurar no centro da 

política para o desenvolvimento, explicitando a incorporação da pesquisa e do 

desenvolvimento junto da produção de bens e serviços inovadores como fonte de 

crescimento da produtividade, do trabalho e das riquezas do país e da sociedade. 
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Desse modo, cabe ao Estado promover a articulação de todos 

envolvidos no processo de inovação, o que pode ser feito por meio de um Sistema 

Nacional de Inovação e de Sistemas Regionais de Inovação, bem como, cabe ao 

Estado aplicando a Lei da Inovação e legislação correlata, produzir a indução do 

desenvolvimento regional, buscando a superação das desigualdades. 

Como se verifica, a previsão legal para a formulação das 

políticas públicas de inovação tecnológica no Brasil impõe tratamento prioritário para 

regiões menos desenvolvidas do país. 

No entanto, as normas editadas após o início da vigência da 

Lei de Inovação, que instituíram incentivos ao desenvolvimento tecnológico com 

base naquela lei, foram omissas em garantir a preferência de ações às regiões 

menos desenvolvidas do país. 

Como resposta concreta à ausência da aplicação da legislação 

nacional de inovação como forma de induzir o desenvolvimento regional e a 

superação das desigualdades, bem como da inexistência de instrumentos para a 

efetivação dessas medidas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, 

entendemos necessário e fundamentalmente buscar reformar nosso modelo 

federativo. 

O nosso Estado Federal, para garantir maior igualdade na 

implementação de políticas de desenvolvimento regional instrumentalizadas por 

ações no campo da inovação tecnológica com vista à superação das desigualdades 

regionais, deve ser reestruturado a partir de uma atuação central do próprio Estado 

nacional, que inserido na forma federativa por nós adotada, se impõe uma 

necessária preponderância do ente central para lograr êxito qualquer tipo de política 

publica nesse sentido. 

Nesse aspecto voltamos à Ignácio Rangel, que ressalta a 

importância de vislumbrar uma abordagem própria para nossa realidade: 
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O conceito de dualidade da economia brasileira e de várias outras de 

formação análoga, especialmente as latino-americanas, não é novo. 

Ocorre que não se atentou ainda o suficiente para essa 

característica, a fim de retirar dela todas as consequências que 

comporta. Preliminarmente, não se trata de abandonar a ciência 

econômica estrangeira – antiga ou contemporânea, “radical” ou 

“conservadora” – ou de demoli-la, para, sobre seus escombros, erigir 

uma ciência autóctone, mas, ao contrário, de salientar um aspecto 

próprio de nossa economia, a fim de facilitar o emprego dos 

instrumentos científicos tais quais os importamos e que, não raro, 

nos são inúteis sem essa precaução (RANGEL, 2005, 286). 

A partir de uma visão voltada aos autênticos interesses 

nacionais, mas não afastando a necessidade de elaborar políticas publicas a apartir 

da compreensão histórica e das peculiaridades do processo de desenvolvimento 

nacional, enxergando ainda os parâmetros do desenvolvimento econômico nas 

demais nações, Ignácio Rangel oferece-nos uma nova perspectiva de rota para 

alcançar um consistente processo de desenvolvimento econômico e social: 

Embora seja mais fácil surpreender o fato da dualidade no estudo de 

um instituto particular do que na economia nacional como um todo, e 

evidente que a sua origem se encontra nas relações externas. 

Desenvolvendo-se como economia complementar ou periférica, o 

Brasil deve ajustar-se a uma economia externa diferente da sua, de 

tal sorte que e, ele próprio, uma dualidade. Os termos dessa 

dualidade se alteram e desde logo podemos assinalar que mudam 

muito mais rapidamente no interior do que no exterior, o que significa 

estarmos queimando etapas. Nos primeiros quatro séculos de nossa 

historia, vencemos um caminho correspondente a, pelo menos, 

quatro milênios da historia europeia. A rigor, nossa história 

acompanha pari passu a história do capitalismo mundial, fazendo eco 

a suas vicissitudes. O mercantilismo nos descobriu, o industrialismo 

nos deu a independência, e o capitalismo financeiro, a república 

(RANGEL, 2005, 302). 

Nesse ponto, não somente Ignácio Rangel lança as bases para 

que buscássemos elaborar uma política para o desenvolvimento nacional, a partir 

das singularidades brasileiras, mas também evoca um caminho de oportunidades 
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com as características do “atraso” nacional em relação às nações centrais da 

dinâmica econômica. 

Rangel apresenta que, apesar do “atraso” do nosso processo 

de desenvolvimento, podemos “queimar etapas” para alcançar níveis mais 

avançados nesse quadro, mas com a essencial participação do Estado na conquista 

dessa possibilidade. 

Claro está que o Brasil ou qualquer outra nação contemporânea não 

tem nenhuma razão para isolar-se da corrente de progresso 

científico, técnico e econômico universal. A cultura é um fato 

universal, no sentido de que as descobertas, de qualquer natureza, 

uma vez feitas, tendem a converter-se em patrimônio comum da 

humanidade, sendo esta, para os países subdesenvolvidos, a fonte 

mais importante de progresso. Eles não terão que redescobrir ou 

reinventar o que foi descoberto ou inventado alhures, mas 

simplesmente que aprender a aplicar as suas condições concretas, 

sem desprezar, é claro, a possibilidade de que nesse esforço de 

aplicação, que é um esforço de adaptação, faça novas descobertas e 

novas invenções que tornarão ao patrimônio comum. As nações não 

são simples copistas. O objetivo do desenvolvimento pode ser 

definido como a organização da atividade produtiva, no sentido de 

assegurar o suprimento dos bens e serviços necessários à vida de 

uma nação moderna através de meios de produção também 

modernos. (...) É certo que num país desenvolvido a distância 

tecnológica entre as unidades de vanguarda e as mais primitivas ou 

marginais será muito menor do que no caso atual de qualquer país 

subdesenvolvido, onde, ao lado de empresas moderníssimas, 

mesmo para os padrões universalmente avançados, vamos 

encontrar grande parte da população ativa ocupada em condições 

secularmente adequadas. Quer isso dizer que os países 

subdesenvolvidos devem resolver um problema especial, que é o da 

coexistência de unidades produtivas técnica e economicamente tão 

díspares. Esta é uma das razões pelas quais nos países 

subdesenvolvidos, o Estado deve intervir na economia muito mais do 

que nos desenvolvidos (RANGEL, 2005, 510/511). 

Aqui, Rangel joga lume a um aspecto relevante na formulação 

de uma política de desenvolvimento, qual seja aproveitar o “atraso” em particular do 

nosso processo econômico para “queimar etapas”, buscando alcanças níveis mais 
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elevados de desenvolvimento, a partir da utilização de parâmetros já testados e 

aplicados pelas nações mais desenvolvidas, com a intervenção do Estado 

conduzindo esse caminho. 

Ignácio Rangel, nessa reflexão, aproxima-se do pensamento de 

Alexander Gerschenkron, que formulou a ideia de atraso como uma vantagem nas 

nações de desenvolvimento tardio, como na Alemanha e Rússia, permitindo o “atraso” 

ser utilizado como vantagem para acelerar seu crescimento econômico e consolidar o 

desenvolvimento nacional, usando parâmetros de nações desenvolvidas e formulando 

políticas que permitam “queimar etapas” e alcançando um estágio tecnológico mais 

avançado. 

No entanto, Alexander Gerschenkron, usando como análise o 

caso da Alemanha, como destacado por José Luís Fiori, demonstra a necessária 

mudança estrutural a partir das elites nacionais, que dariam suporte a um projeto de 

desenvolvimento nacional, que ainda não ocorreu no nosso país: 

De certa maneira, Gerschenkron está olhando para algumas coisas 

que Marx e Engels tinham percebido e dizendo: "não são 

desvirtudes, são virtudes do ponto de vista da industrialização". Ele 

diz que, além do ponto de vista tecnológico, da nova base 

energética, da organização da produção, há um outro quadro 

institucional, que se manifesta em particular nos papéis do sistema 

bancário e do Estado. Com um crescimento que já parte de grandes 

investimentos, ele descobrirá que se financia a demanda para esta 

produção através de uma espécie de substitutos institucionais. Ele 

começa a ver que algumas funções foram cumpridas na Inglaterra 

por certas instituições e nesses países começam a ser cumpridas por 

outras. Ele destaca três elementos que na Inglaterra não tiveram 

tanta importância, mas na Alemanha viriam a ter: um Estado 

intervencionista e protecionista; um sistema financeiro articulado e 

uma ideologia. Ou seja, o atraso só é virtude à medida em que suas 

elites como um todo o percebam e, pela sua não-aceitação, tomem a 

decisão do impulso. Em todos os casos, a força básica veio de uma 

aliança Estado/burguesia, com algum grau de legitimação popular 

por intermédio das ideologias fortes. Gerschenkron fala do saint-

simonismo na França, do nacionalismo na Alemanha e, já nessa 
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época, ele dizia que na Rússia o socialismo estava cumprindo esse 

papel. Ele dizia que aí também se tratava de um “catch-up” de um 

país atrasado, ou seja, uma tentativa de alcançar e ultrapassar os 

países capitalistas pioneiros. (FIORI, 1996). 

Esse cenário permite-nos acreditar que nosso “atraso” poderia 

resultar em um processo de crescimento nacional que levasse o país a um padrão de 

desenvolvimento mais avançado, mas para tanto, há que existir uma mudança 

estrutural e cultural, sobretudo, partindo das elites nacionais. 

As ideias formuladas por Gerschenkron, demonstram que a 

“industrialização retardatária” de algumas nações, apresentam um descontinuo 

processo com surtos de aceleração do crescimento industrial, tendo como fator de 

impulso a apropriação de um acervo já existente de tecnologias muito produtivas, 

sendo tal processo, engendrado por determinadas instituições financeiras e pelo 

Estado nacional, na formação de bancos de investimentos que permitiram tais 

alavancagens, como ocorreu na França após o tratado de Cobden-Chevalier de 1860, 

que permitiu abrir o país à concorrência internacional, na Alemanha a partir de 1850, 

com a opção nacionalista de “cartelização” de empresas industriais, e com na Rússia 

com o a mudança da dinâmica econômica devido ao fim da servidão em 1861, 

guardadas as peculiares características de cada sociedade (GERSCHENKRON, 

2015, p. 74-84) 

O ponto central do pensamento de Gerschenkron, é buscar 

demonstrar que o desenvolvimento das nações não pode ser observado apenas na 

perpectiva marxista, onde “a historia dos países industrializados mais adiantados traça 

a rota do desenvolvimento das nações mais atrasadas”. (GERSCHENKRON, 2015, p. 

68). 

No seu conhecido ensaio O atraso econômico em perspectiva 

histórica, Gerschenkron apresenta as razões para convencer que o desenvolvimento 

das nações não é somente resultado de um processo histórico replicado a partir da 

referência estabelecida por meio das nações que atingiram aquele estágio 
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considerado mais avançado, mas também por meio do aproveitamento de 

oportunidades circunstanciais e particulares em cada nação em especial. 

[...] em diversos casos históricos importantes, os processos de 

industrialização, ao serem finalmente lançados em países atrasados, 

exibiram diferenças consideráveis, se comparados às nações mais 

adiantadas. Isso ocorreu não só no tocante à velocidade do 

desenvolvimento (a taxa de crescimento industrial), mas também às 

estruturas produtivas e organizacionais da indústria que emergiu 

desses processos. Em considerável medida, tais diferenças na 

velocidade e no caráter do desenvolvimento industrial resultam da 

ação de instrumentos institucionais com pouco ou nenhum  

equivalente nos países industriais avançados. (GERSCHENKRON, 

2015, p. 69). 

Em seu ensaio, Gerschenkron ao chamar a atenção para a 

possibilidade de uma nação com desenvolvimento “atrasado” alcançar estágios de 

desenvolvimento mais elevados, não estar relacionado obrigatoriamente a um 

processo histórico, faz uma importante ressalva ao destacar que quanto maior a 

apropriação e uso da inovação tecnológica no processo de desenvolvimento, mais 

próspero será o alcance do estágio de crescimento e desenvolvimento que o país 

encampa: 

A industrialização parece tão mais promissora quanto maior é a 

reserva de inovações tecnológicas que o pais atrasado pode tirar do 

mais avançado. A tecnologia tomada de empréstimo, que Veblen 

enfatizou tantas vezes e com tanto acerto, foi um dos fatores 

primordiais para assegurar uma alta velocidade no desenvolvimento 

de países atrasados que iniciam a industrialização. 

(GERSCHENKRON, 2015, p. 70). 

No entanto, Gerschenkron, ao mesmo tempo que busca 

demonstrar as “vantagens do atraso” em países não desenvolvidos, também coloca 

um importante aspecto nesse contexto, observando a fundamental mudança no 

arranjo sócio-politico-econômico, uma mudança a partir de uma nova força ideológica 

em que, sobretudo, as elites das respectivas nações se convençam das possibilidades 

de crescimento. 
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Nesse sentido, Gerschenkron, lembra a influência das doutrinas 

sansimonianas adotadas pela elite francesa, da influencia da ideologia nacionalista de 

Friedrich List para as elites alemãs e a influencia do pensamento marxista para a 

sociedade russa primeiro romper com o atraso “absoluto” gerado pela servidão e 

depois manter-se unida na coletivização (GERSCHENKRON, 2015, p. 86-93). 

Essa necessária mudança institucional, incluindo o papel do 

Estado como formulador de políticas públicas que efetivem as oportunidades para o 

desenvolvimento a partir da inovação tecnológica, foi novamente explorado por 

Gerschenkron em outro ensaio, Pós-escrito sobre a industrialização europeia, escrito 

em outro momento: 

Afirma-se que o crescimento industrial exige certas precondições ou 

pré-requisitos gerais sem os quais ele não pode começar. A 

superação de uma estrutura agrária arcaica ou um aumento na 

produtividade da agricultura, a criação de uma elite moderna e 

influente, que tenha interesse material ou ideológico na mudança 

econômica, a criação do chamado capital fixo social, tudo isso são 

“precondições necessárias”. E a referência às múltiplas formas pelas 

quais esses pré-requisitos são satisfeitos em cada área destina-se a 

cuidar dos fatores “singulares” do desenvolvimento. Também a 

existência de um sistema de valores favorável ao progresso 

econômico e a disponibilidade de grupos empresariais eficazes, 

detentores de aprovação social, foram vistas como precondições do 

crescimento industrial. (GERSCHENKRON, 2015, p. 204). 

Portanto, na medida em que Gerschenkron aponta um possível 

cenário no aproveitamento de oportunidades para a promoção do desenvolvimento 

social e econômico, utilizando como um importante instrumento, a inovação 

tecnologia, permitindo um salto no estágio de desenvolvimento; não menos importante 

é a constatação de encontrar “precondições necessárias” para que isso ocorra, sendo 

uma das mais relevantes, o compromisso institucional, das elites e do Estado, com o 

desenvolvimento nacional. 

De igual modo, as oportunidades de avanço, também seriam 

apenas possíveis com a elaboração de um projeto nacional de desenvolvimento que 
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adotasse a questão regional como um dos seus eixos principais, tendo em vista a 

forte influência dessa característica na formação da sociedade e do Estado brasileiro 

e que desde sempre, como até o presente, ainda não foi melhor compreendida na 

formulação das políticas institucionais, como ressalta Tânia Bacelar: 

Essa heterogeneidade contém uma mudança importante que, na 

minha visão, pode estar redefinindo o que se está chamando de 

“questão regional”. Vamos ter questões regionais em várias 

macrorregiões do Brasil. Não vai dar mais para discutir somente na 

escala macrorregional. A grande questão regional brasileira é o 

Nordeste, como a gente dizia nos anos 50? Não é. Há questões 

regionais importantes nas outras regiões, (...) Além da pouca 

presença do investimento público tem-se a ausência do Estado na 

coordenação. Não é só a ausência nos investimentos, é a ausência 

na coordenação. Porque a tarefa do Estado não era só investir 

diretamente, mas coordenar (...). Essa ausência, hoje, é um 

elemento marcante de forma articulada, um conjunto de 

investimentos em várias regiões. Substituindo sua presença 

coordenadora tem-se, hoje, as regiões se digladiando na “guerra 

fiscal” que o país tem vivido, sobretudo nos anos 90. Nesse contexto 

que fragmenta e dispersa iniciativas, conclui-se que, na verdade, a 

dinâmica de cada região é comandada pelos agentes do setor 

privado, pelas decisões que eles tomam. (BACELAR, 2000, 88/89). 

Nesse aspecto, entendemos que um projeto de desenvolvimento 

nacional que adote a “questão regional” como um de seus fundamentos, terá que se 

debruçar em rearticular as características do nosso modelo federativo, que ao longo 

dos anos gerou um cenário de forte dependência financeira dos entes subnacionais 

pela União. 

[...] a materialização da crise da Federação manifesta-se, também, 

pela horizontalização das tensões federativas, isto é, pela ampliação 

da disputa entre estados e entre municípios, evidenciada, 

basicamente, por dois movimentos: a guerra fiscal e a emancipação 

descontrolada de municípios. O aumento da heterogeneidade da 

economia brasileira, o declínio de alguns setores e regiões e a 

expansão de outros; a redução do gasto direto da União nas regiões 

mais atrasadas e a diminuição de suas transferências não 

constitucionais para vários estados; e, não menos importante, a 
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ausência de uma política de desenvolvimento regional, levaram 

vários estados a se engalfinharem em uma disputa pela atração de 

investimentos, através da concessão de incentivos fiscais. (...) 

Quando através da guerra fiscal, estados tentam assumir este 

encargo, o resultado tende a ser desastroso. Primeiro, os vencedores 

das guerras fiscais são, em geral, os estados de maior capacidade 

financeira, que vêm a ser os mais desenvolvidos, com mais 

mercados e melhor infra-estrutura. Segundo, ao renunciar à 

arrecadação, o Estado está abrindo mão ou da provisão de serviços 

(educação, saúde, a própria infra-estrutura, etc.) que são insumos do 

processo produtivo ou do equilíbrio fiscal, gerando instabilidade 

macroeconômica. O déficit fiscal atualmente existente no Brasil deve-

se em grande parte ao desequilíbrio das contas públicas estaduais. 

Em diversos estados, a arrecadação é quase insuficiente para cobrir 

exclusivamente os gastos com pessoal. (AFFONSO, 2000, 141/142). 

Nossa estrutura federativa, ao manter nas regiões e entes 

subnacionais um estado de imensa dependência financeira do ente central, impõe um 

papel crucial da União na formulação de uma política capaz de superar esses 

entraves no que diz respeito a garantir o desenvolvimento nas regiões menos 

desenvolvidas. 

A hipótese que entendemos adequada seria a atuação do 

Estado, implementando políticas de desenvolvimento regional instrumentalizadas 

por ações no campo da inovação tecnológica com vista à superação das 

desigualdades regionais, tendo o ente central – a União – como ente de 

coordenação e de promoção dessas políticas: 

O papel do Estado não se limita à criação de conhecimento por meio 

de universidades e laboratórios nacionais, mas envolve também a 

mobilização de recursos que permitam a difusão do conhecimento e 

da inovação por todos os setores da economia. E faz isso 

mobilizando as redes de inovação existentes ou facilitando o 

desenvolvimento de novas, que reúnam um grupo diverso de partes 

interessadas. Entretanto, não basta ter um sistema nacional de 

inovação que seja rico em redes horizontais e verticais. O Estado 

precisa também comandar o processo de desenvolvimento industrial, 

criando estratégias para o avanço tecnológico em áreas prioritárias. 

(MAZZUCATO, 2014, p. 71). 
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Como analisado acima, apesar de existir um SNCTI 

implementado no país, esse até hoje não contemplou a “questão regional” como 

uma de suas preocupações prementes, dando maior espaço para fomentar o avanço 

da CT&I no campo setorial da produção, independente dos impactos no 

desenvolvimento regional. 

A fim de permitir a “regionalização” na área de CT&I, levando 

para as regiões menos desenvolvidas seus efeitos, entendemos que é papel do 

Estado induzir a industrialização de base tecnológica nesses locais (ACS, MOTHE, 

PAQUET, 1995, p. 19). 

Portando entendemos ser inegável a atuação do Estado como 

promotor necessário para a efetivação de tais objetivos, devendo intervir na busca 

de equilibrar as desigualdades existentes, sobretudo em países subdesenvolvidos 

(RANGEL, 2005, 511). 

A pretexto de sugestão, acreditamos que um instrumento 

importante para efetivar uma política nacional que incorpore tanto o desenvolvimento 

regional como um desafio, como a questão federativa e seus entraves fiscais e ainda 

aproveite alguma iniciativa já implementada por meio das políticas públicas 

nacionais, seria a criação de um fundo de recursos destinados exclusivamente para 

fomentar ações que tenham a inovação como indutor do desenvolvimento das 

regiões. 40 

                                                             
40

 Cf. MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público 
versus setor privado. Tradução Elvira Serapicos. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014, p. 191-192: “O 
que mais diferencia os bancos de desenvolvimento das instituições de emprestimo do setor privado é 
a capacidade que os bancos de desenvolvimento têm de assumir mais riscos relacionados a 
aspectos políticos, econômicos e geográficos. Além disso, como eles não são obrigados a pagar 
dividendos a investidores privados, os bancos de desenvolvimento assumem riscos mais altos do que 
os bancos comerciais para atender a inúmeros objetivos para o “bem público” nacional ou 
internacional. Some-se a isso o fato de não existir financiamento de longo prazo do setor privado para 
um período de maturidade de mais de dez anos. (Fried, Shukla e Sawyer, 2012, p. 6). O papel e o 
âmbito dos bancos de desenvolvimento vão além do simples financiamento de projetos. Eles podem 
estabelecer condições para o acesso ao seu capital, em uma tentativa de maximizar o valor 
econômico ou social de seu país natal. A maioria dos bancos de desenvolvimento procura investir em 
áreas de maior valor social e se dispõe a fazer empréstimos arriscados que são evitados pelo setor 
comercial. 
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Desse modo, o Estado atuando não diretamente na esfera da 

produção, mas promovendo por meio de investimentos o setor, teria um papal de 

coordenação em tais ações, que poderiam ser implementadas por um instrumento já 

institucionalizado na esfera da CT&I, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 

(INCT). 

Os INCTs são instrumentos de um programa iniciado em 2009 

pelo governo federal, que vem sendo renovando no âmbito das políticas públicas na 

área de CT&I, instituídos com base em uma “Chamada Pública” com “objetivo apoiar 

atividades de pesquisa de alto impacto científico em áreas estratégicas e/ou na 

fronteira do conhecimento que visem a busca de solução de grandes problemas 

nacionais, mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a projetos” 41 

O programa que institucionalizou os INCTs tem o objetivo de 

formar partir de uma instituição sede, dotada de excelência na produção científica e 

tecnológica, alta qualificação na formação de recursos humanos e permitir criar 

condições de alavancar recursos de outras fontes, podendo ser formados por um 

conjunto de laboratórios ou grupos associados de outras instituições, articulados na 

forma de redes científico-tecnológicas que devem incluir pesquisadores de grupos 

de pesquisas em universidades e em instituições de pesquisa em regiões menos 

favorecidas42, formando um movimento realçando a importância de redes de 

interação na medida que essas instituições originam outras e assim se amplia a sua 

margem de impacto cada vez mais (DAGNINO, 2003). 

No âmbito do programa dos INCTs, o MCTIC é o órgão de 

coordenação, responsável por estabelecer atribuições e aportar recursos 

orçamentários do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, 

através da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. 

                                                             
41

 Programa criado pela Portaria MCT Nº 429, de 17 de julho de 2008 e reeditado pela Portaria MCTI 
nº 577, de 4 de junho de 2014. Chamada INCT/MCTI/CNPq/CAPES/FAPs n. 16/2014. 
42

 Portaria MCTI nº 577, de 4 de junho de 2014. 
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Entre 2009 e 2014 o programa apoiou 125 projetos, investindo 

o total de R$ 825 milhões, alcançando a participação de 6.794 pesquisadores e 

1.937 instituições integrantes, demonstrando sua grande potencialidade em criar 

condições de estímulo e integração para gerar avanço em CT&I. 

 

Quadro 15 – Distribuição nacional dos INCTs43 

 

 

 

Como se verifica no quando acima, idealizado para incentivar o 

desenvolvimento regional, onde deveria estimular as regiões menos favorecidas, 

não foi essa a situação transcorreu desde o surgimento do programa que instituiu os 

INCTs, ao contrario, essa ação de uma importante política publica apenas veio a 

fortalecer as regiões que já eram mais desenvolvidas e concentrando os incentivos 

no Sudeste. 

Os INCTs poderiam tornar-se importantes instrumentos na 

política de desenvolvimento regional, desde que fossem inseridos estrategicamente 

                                                             
43

 BRASIL, Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 2016-2019. Brasília: MCTI, 2016, p. 39. 
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em um projeto de desenvolvimento nacional consistente e comprometido com a 

superação das desigualdades regionais a partir da inovação tecnológica. 

Outro aspecto que retira a característica de inserção dos INCTs 

em um projeto de desenvolvimento consistente, é o fato de depender de recursos 

oriundos de várias fontes orçamentárias, não contando com um fundo próprio de 

financiamento, sem contar que essa desvinculação, torna o instrumento de uma 

política publica demasiadamente fragilizado e dependente das incertezas políticas e 

fiscais44. 

Esse cenário é demonstrado na atualidade, onde, por exemplo, 

neste ano de 2017, MCTIC sofreu um corte de 44% dos recursos previstos de seu 

orçamento por conta do contingenciamento imposto pelo governo federal, sendo foi 

limitado a R$ 3,2 bilhões, representando menos da metade do orçamento de anos 

anteriores como o ano de 2014, que foi de R$ 7,3 bilhões. 

Nesse sentido, acreditamos que o desenvolvimento regional no 

país teria melhor efetividade na medida em que o Estado, atuando na coordenação 

e na promoção de políticas públicas, inseridas em um projeto nacional de 

                                                             
44

 MARQUES, Fabrício. Financiamento em crise. In: Pesquisa Fapesp, n. 256, junho.2017. São 
Paulo: Fapesp, 2017, p. 24. “(...) a situação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
Tecnológico (FNDCT), principal ferramenta de apoio a projetos de pesquisa do MCTIC. Nos últimos 
anos, o fundo representou um quinhão de 30% a 40% do orçamento do ministério – o restante foi 
destinado a despesas de pessoal e manutenção de órgãos da pasta. Pois o FNDCT vem sofrendo 
vários reveses. O golpe mais recente veio com a queda na arrecadação de impostos. Os Fundos 
Setoriais de Ciência e Tecnologia, principal fonte dos recursos do FNDCT, arrecadaram R$ 2,9 
bilhões em 2016, 11,6% menos que em 2015. Repasses do Tesouro ao FNDCT praticamente 
cessaram – caíram de R$ 500 milhões há dois anos para apenas R$ 500 mil no ano passado. Há 
ainda uma terceira fonte que abastece o fundo, que vem da Finep. A agência toma emprestado 25% 
dos recursos do FNDCT para operações de crédito reembolsável e devolve os recursos quando 
recebe dos devedores. Em 2016, a Finep depositou R$ 507 milhões no FNDCT, ante R$ 440 milhões 
no ano anterior. Entre 2013 e 2015, mais de R$ 2 bilhões de recursos do FNDCT financiaram o 
programa Ciência sem Fronteiras (CsF), embora a formação de recursos humanos esteja fora dos 
propósitos do fundo. Outro percalço envolveu a mudança nas regras da distribuição de royalties de 
petróleo, que desfalcou um dos fundos setoriais mais importantes, o CT-Petro, da área de petróleo e 
gás. O fundo era responsável, até 2012, por quase metade da contribuição dos fundos setoriais para 
o FNDCT e deixou de receber a maior parte dessa fonte quando o Congresso regulou a exploração 
do pré-sal. A perda reduziu o total executado em projetos do CT-Petro de R$ 139 milhões em 2007 
para R$ 4,5 milhões em 2016. Mas o principal prejuízo ao FNDCT é provocado pelo bloqueio de 
recursos. Em 2016, o orçamento do fundo foi definido em R$ 2,6 bilhões, já descontando R$ 900 
milhões emprestados à Finep. Desse total, 61%, ou cerca de R$ 1,6 bilhão, foram transferidos para 
um fundo de reserva, eufemismo para o termo “contingenciamento”. Entre 1999 e 2011, o 
contingenciamento atingiu 48% do total arrecadado, segundo a Finep, que gerencia o FNDCT.” 
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desenvolvimento, adotasse a inovação como instrumento de formação do 

crescimento econômico e social, podendo ainda ser utilizado como mecanismo de 

indução a forma dos atuais INCTs e instituindo um fundo de recursos com 

destinação especifica para a inovação e o desenvolvimento econômico e social das 

regiões menos avançadas. 

Essa alternativa, ao nosso juízo, seria uma possibilidade para 

desencadear o cumprimento da quimera constitucional de superação das 

desigualdades regionais e sociais, destinando o grande potencial nacional aos seus 

verdadeiros construtores, o povo brasileiro. 
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CONCLUSÕES 

 

 

As conclusões alcançadas com esta tese se relacionam com a 

problemática da busca pela superação das desigualdades sociais e regionais na 

federação brasileira, em especial com as transformações ocorridas a partir da 

Constituição de 1988. 

É necessária a relação direta entre o comportamento do 

Estado em relação às políticas de incentivo e proteção da propriedade intelectual e o 

crescimento econômico do país, devendo tais políticas serem compreendidas como 

políticas de inovações. 

A legislação passa a ser, nesse contexto, um instrumento de 

indução e promoção ao desenvolvimento econômico e social, enviesada para a 

ampliação da inovação tecnológica nacional. 

A ordenação jurídica da inovação tecnológica no país, a partir 

do espírito da norma constitucional em seu artigo 218, determina ao Estado a 

promoção e o incentivo do desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação 

tecnologia. 

A disciplina infraconstitucional da inovação tecnologia, deve 

cumprir o plano constitucional, ao se submeter especialmente ao inciso III do artigo 

3º, que impõe entre os objetivos fundamentais do Estado a redução das 

desigualdades regionais. 
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O desenvolvimento no Brasil tem como importante 

característica o regionalismo, e também como importante desafio, pois algumas 

regiões territoriais superam outras, obtendo meios materiais e financeiros e assim 

marcando o país com vastas áreas subutilizadas, tanto em recursos humanos e 

materiais. 

A superação dessas desigualdades começarão a aparecer com 

uma iniciativa nacional organizada e voltada a concretização de políticas públicas 

para o desenvolvimento com base na inovação tecnológica. 

O desenvolvimento social e econômico se consolidará na 

medida em que existir a conexão adequada da competência científica e tecnológica 

com a necessária inovação de seus produtos e processos. Em suma, a inovação, ou 

seja, a capacidade de transformar ideias em riqueza constituirá fator crucial para o 

crescimento nacional e a superação das desigualdades regionais. 

A Constituição de 1988 dispõe em seus artigos 218 e 219, 

sobre as ações relacionadas à ciência e tecnologia. Tais ações começam a ser 

melhor disciplinadas no âmbito nacional pelo poder legislativo, com a edição da Lei 

de Inovação, que integrou o ordenamento constitucional ao infraconstitucional, 

implementando as diretrizes referentes à inovação tecnológica, com base na 

vocação da ciência para o domínio público e a apropriação da tecnologia em favor 

do sistema produtivo nacional. 

A inovação começa também a melhor ser sistematizada por 

políticas públicas com a reestruturação do então Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, em 15/03/1985, através do Decreto n. 91.146/85, como órgão central do 

Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Sua área de competência passou a 

abranger: a formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia; a coordenação 

das políticas setoriais; a política nacional de pesquisa, desenvolvimento, produção e 

aplicação de novos materiais e serviços de alta tecnologia; o patrimônio científico e 
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tecnológico e seu desenvolvimento e a política de cooperação e intercâmbio na área 

de ciência e tecnologia. 

Os desafios relativos à ciência, tecnologia e sociedade, 

portanto, começam a ser ordenados no país pela Lei n. 10.973/04, de 02/12/2004, 

denominada “Lei de Inovação”, que busca abordar o papel do conhecimento e da 

inovação na aceleração do desenvolvimento social e econômico do País. 

Assim, consolida-se no Brasil o entendimento de que a 

produção de conhecimento e a inovação tecnológica devem figurar no centro da 

política para o desenvolvimento, explicitando a incorporação da pesquisa e do 

desenvolvimento junto da produção de bens e serviços inovadores como fonte de 

crescimento da produtividade, do trabalho e das riquezas do país e da sociedade. 

Desse modo, cabe ao Estado promover a articulação de todos 

envolvidos no processo de inovação, o que pode ser feito por meio de um Sistema 

Nacional de Inovação e de Sistemas Regionais de Inovação, bem como, cabe ao 

Estado a aplicação da Lei da Inovação e legislação correlata para produzir a indução 

do desenvolvimento regional, buscando a superação das desigualdades. 

Como se verifica, a previsão legal para a formulação das 

políticas públicas de inovação tecnológica no Brasil impõe tratamento prioritário para 

regiões menos desenvolvidas do país. 

No entanto, as normas editadas após o início da vigência da 

Lei de Inovação, que instituíram incentivos ao desenvolvimento tecnológico com 

base naquela lei, foram omissas em garantir a preferência de ações às regiões 

menos desenvolvidas do país. 

Como resposta concreta à ausência da aplicação da legislação 

nacional de inovação como forma de induzir o desenvolvimento regional e a 

superação das desigualdades, bem como da inexistência de instrumentos para a 
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efetivação dessas medidas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, 

entendemos necessário e fundamentalmente dois aspectos: 

O primeiro é buscar concretizar e cumprir o mandamento 

constitucional dos artigos 218 e 219 da Constituição de 1988. 

O segundo é implementar uma profunda reforma no modelo 

federal brasileiro, adequando o nosso federalismo pátrio, para garantir maior 

igualdade na implementação de políticas de desenvolvimento regional 

instrumentalizadas por ações no campo da inovação tecnológica com vista à 

superação das desigualdades regionais. 

Ao nosso entender, uma política para o desenvolvimento 

nacional, a partir das singularidades brasileiras, devem contemplar oportunidades 

com as características do “atraso” nacional em relação às nações centrais da 

dinâmica econômica, permitindo avançar etapas no processo de desenvolvimento 

com a essencial participação central do Estado. 

O Estado, deve implementar políticas de desenvolvimento 

regional instrumentalizadas por ações no campo da inovação tecnológica com vista 

à superação das desigualdades regionais, tendo o ente central – a União – como 

ente de coordenação e de promoção dessas políticas, adotando como mecanismo 

de indução a forma dos atuais INCTs e instituindo um fundo de recursos com 

destinação especifica para a inovação e o desenvolvimento econômico e social das 

regiões menos avançadas. 

Desse modo, o Estado atuaria não diretamente na esfera da 

produção mas promovendo por meio de investimentos o setor, teria um papal de 

coordenação em tais ações, que poderiam ser implementadas por um instrumento já 

institucionalizado na esfera da CT&I. 

A pretexto de conclusão, acreditamos que o desenvolvimento 

regional no país teria melhor efetividade na medida em que o Estado, atuando na 
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coordenação e na promoção de políticas publicas, inseridas em um projeto nacional 

de desenvolvimento, adotasse a inovação como instrumento de formação do 

crescimento econômico e social, permitindo efetivar os desígnios propostos por 

nossa Constituição, alcançando a superação das desigualdades regionais e sociais, 

que ainda é uma das grandes feridas no corpo do povo brasileiro. 
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