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RESUMO  

 

O objetivo do trabalho é estudar inovação no Brasil, dando ênfase ao processo 

de institucionalização e aos mecanismos de seu financiamento. Para isso, parte-se da 

ideia do progresso técnico como elemento central da análise do desenvolvimento 

econômico, destacando o seu caráter não neutro, assim com a assimetria a seu acesso. 

Utiliza-se como aporte teórico os principais autores da corrente Neoschumpeteriana, 

pois acredita-se serem os mesmos formadores de um arcabouço que melhor fundamenta 

a análise do tema inovação, com destaque ao Sistema Nacional de Inovação, por 

contemplar os mais diversos agentes sociais. Sobre a óptica das mudanças estruturantes 

como a crise do fordismo, o processo de globalização, o surgimento de um novo padrão 

tecnológico; resgata-se o debate sobre o desenvolvimento regional, sua evolução e a 

construção de um novo paradigma que tem a inovação como principal elemento 

competitivo. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa apoia-se na coleta, 

sistematização e análise sobre indicadores de inovação tecnológica, em especial, nas 

Pesquisas de Inovação PINTEC´s destacando os instrumentos de apoio governamental à 

inovação e, conclui-se que, mesmo com a reestruturação da política de inovação a partir 

dos anos 2000, ainda há, quando se compara as regiões Nordeste e Sudeste, uma 

tendência à concentração dos instrumentos de apoio à inovação nesta última região.  

 

Palavras-Chave: Inovação. Desenvolvimento Regional. Nordeste.  PINTEC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective is to study innovation in Brazil, emphasizing the 

institutionalization process and the mechanisms of their financing. For this, it starts 

from the idea of technical progress as a central element of the analysis of economic 

development, enhancing their character not neutral, so with the asymmetry in access. It 

is used as theoretical support the principal authors of Neoschumpeteriana current, since 

it is believed to be the same forming a framework that underlies the best analysis of the 

subject innovation, especially the National Innovation System, to contemplate the most 

diverse social agents. On the point of view of structural changes as the crisis of 

Fordism, the process of globalization, the emergence of a new technological standard; 

rescues the debate on regional development, its evolution and the construction of a new 

paradigm that has innovation as the main competitive element. From a methodological 

point of view, the research is based on the collection, organization and analysis of 

indicators of technological innovation, especially in the PINTEC's Innovation Research 

highlighting the instruments of government support for innovation and it is concluded 

that even with the restructuring of innovation policy from the 2000s, still there when we 

compare the Northeast and Southeast regions a trend towards concentration of the 

instruments to support innovation in the region in the latter. 

 

Keywords: Innovation. Regional Development. Northeasth 
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1-INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo da pesquisa é a inovação no Brasil, ressaltando seu processo 

de institucionalização, assim como a importância do financiamento público.  

Inicialmente destaca-se a importância do progresso técnico como um elemento 

catalisador da produtividade dos fatores de produção, ressaltando dois elementos 

fundamentais quando da análise da evolução do progresso técnico: o primeiro, o caráter 

não neutro, ou seja, as inovações são tidas como parte da dinâmica do processo de 

acumulação do modo de produção capitalista, como afirma Pereira (1986); e, o segundo 

ponto a ser ressaltado, é assimetria, entre os países, ao progresso técnico.  

Apropriando-se do aporte teórico schumpeteriano, destaca-se a inovação como 

elemento central da análise do sistema capitalista, bem como a ampliação do conceito 

de concorrência e do papel das empresas como elemento ativo no processo de criação de 

espaços e oportunidades econômicas. 

Os neoschumpeterianos, por sua vez, desenvolvem um arcabouço teórico, que 

em parte é explicada pelo resgate e aprimoramento das ideias de Schumpeter quanto à 

inovação, e a outra parte é complementada pela análise sistemática da teoria sobre as 

estruturas de mercado, com destaque quanto à análise contextualizada das empresas no 

tempo e no espaço, ou seja, as firmas passam a ser vistas levando-se em consideração o 

contexto histórico, político, social e econômico da região na qual está inserida. 

A constatação dos neoschumpeterianos de que as empresas não existem num 

‗vácuo‘ de relação social, ressalta a importância dos fatores locais na construção de 

políticas públicas e, em especial, aquelas que tentam reduzir as desigualdades regionais. 

Sendo assim, resgata-se a importância da política de desenvolvimento regional e busca-

se identificar elementos que conectem o desenvolvimento regional com a política de 

inovação. 

No Brasil, a política de inovação não é algo recente, mas seu aparelhamento 

torna-se mais evidente a partir do início dos anos 2000, quando se construiu o marco de 

financiamento à inovação através dos Fundos Setoriais, a ―Lei de Inovação‖ e a ―Lei do 

Bem‖, isto é, pela consolidação de um novo arcabouço jurídico e outros mecanismos 

que passam a buscar uma maior interação entre empresas, universidades e centros de 

pesquisa. 

 Dessa forma, tendo por base a concepção de não neutralidade das inovações, o 

referencial teórico neoschumpeteriano, assim como o processo de reestruturação da 
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política de inovação no Brasil, este estudo adota como hipótese que a política de 

inovação e seus atuais mecanismos de financiamento por não levarem em consideração 

o desequilíbrio existente entre as diversas regiões brasileira, no que diz respeito à base 

científico-tecnológica, tendem a canalizar para as regiões mais desenvolvidas 

tecnologicamente a maior parte do apoio governamental, sinalizando assim, assimetrias 

regionais quanto aos instrumentos públicos de apoio à inovação. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa apóia-se na coleta, sistematização e 

análise sobre os principais indicadores de inovação tecnológica, em especial, a taxa de 

inovação e os instrumentos de financiamento público. 

O objetivo geral do estudo é observar o processo de inovação no Brasil, tendo 

como objetivos específicos: 

i) Resgatar a importância da inovação como elemento principal da dinâmica 

capitalista e do nível de competitividade entre os agentes; 

ii) Resgatar o processo de institucionalização da política de CT&I no Brasil, 

destacando, partir da FINEP, as principais linhas de créditos de incentivos a 

inovação tecnológica; 

iii) Identificar na política de CT&I mecanismos que demonstrem assimetrias 

entre as regiões Nordeste e Sudeste, quanto ao apoio governamental à 

inovação. 

A pesquisa justifica-se, dentre outros fatores, por analisar de forma integrada 

elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico como inovação, seu 

financiamento e a questão regional, bem como tenta visualizar a relação de tais 

elementos em nível subnacional. 

 O trabalho está organizado em três partes, além desta Introdução e das 

considerações finais. No segundo capítulo faz-se uma revisão no marco teórico e 

conceitual do progresso técnico, e, por conseguinte, discorre-se sobre as principais 

mudanças estruturantes - reestruturação produtiva, globalização - e como tais mudanças 

impactaram nos critérios de localização industrial, bem como na elaboração e aplicação 

dessas mudanças na política pública de combate à desigualdade regional. 

 No capítulo três, destaca-se a formação do padrão de inovação no Brasil, 

reconstruindo o processo de institucionalização da inovação, destacando a criação de 

instituições essenciais para inovação no Brasil, tais como: FINEP, CAPES e CNPq. Em 

seguida, aborda-se a política de inovação do início dos anos 2000, que se caracteriza 

pela construção de um marco no processo de financiamento à inovação com os Fundos 
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Setoriais, além da maior interação entre empresas, universidades e centros de pesquisa, 

assim como a concretização da ―Lei de Inovação‖ (Lei nº 10.973/2004) e a ―Lei do Bem 

‖- Lei nº 11.196/2005. 

 O quarto capítulo analisa, a partir das regiões Nordeste e Sudeste, a utilização da 

estrutura governamental de apoio à inovação, tomando-se como base a evolução da taxa 

de inovação, os principais mecanismos de financiamento público, bem como dos dados 

gerais de inovação disponibilizados pela PINTEC.  

 E, por fim, são apresentadas as considerações finais. 
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2 ECONOMIA E PROGRESSO TÉCNICO 

  

Os economistas vêm, ao longo da história do pensamento econômico, 

desbravando a relação existente entre progresso técnico e o crescimento econômico. 

Rosenberg (2006) em análise da historiografia do progresso técnico destaca que uma 

das maiores dificuldades é definir o que vem a ser progresso técnico, já que este não 

resulta de um só fator, mas sim, de uma série de variáveis, além do momento histórico 

da civilização, ou seja, surge como conseqüência do esforço humano, que a partir de 

certas condições materiais, busca sempre aumentar a produtividade dos fatores.  

A ideia de progresso técnico como expressão do aumento da produtividade é 

reiterada por Pereira (1986, p. 43), ao afirmar que há progresso técnico quando, no 

processo de acumulação de capital, novas técnicas são introduzidas que reduzem a 

quantidade de trabalho direto e indireto incorporado em um bem. Dessa forma, pode-se 

considerar que o progresso técnico sempre esteve presente na história da humanidade, 

pois desde a descoberta dos primeiros instrumentos até o desenvolvimento de pesquisas 

com células-tronco, por exemplo, caracteriza-se pela busca de melhores condições de 

sobrevivência e passa pelo aumento da produtividade dos fatores disponíveis 

(SALERNO, KUBATO, 2008).    

Rosenberg (2006, p.18) apesar de ressaltar a complexidade da conceituação do 

progresso técnico, destaca que este último pode ser entendido 

[ como conjunto de] conhecimento que torna possível a produção, a partir de 

uma dada quantidade limitada de recursos, um maior volume de produtos, ou 

de produtos com qualidade superior(...), sem, no entanto, ignorar as 

contribuições da introdução dos novos produtos e/ou de novos processos.  

 

 

A conceituação do progresso técnico dada por Rosenberg é similar à definição 

de inovação apontada por Freeman e Soete (2008, p. 22), ou seja, como sendo a 

introdução e difusão de novos e mais avançados produtos e processos na economia. 

Sendo assim, neste trabalho utiliza progresso técnico e inovação como sinônimos, pois 

ambos têm como propósito essencial a redução de custos, o ganho de escala, o aumento 

da produtividade das empresas, bem como permitir uma melhor qualidade de vida às 

pessoas, seja através do acesso a bens e serviços aperfeiçoados, seja através do alcance à 

novos bens e serviços  

 

O progresso técnico é tratado normalmente como a introdução de novos 

processos que reduzem os custos de produção de um produto essencialmente 
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inalterado (...) ao mesmo tempo, entretanto, ignorar a introdução de novos 

produtos e o aprimoramento de sua qualidade equivale a ignorar algo que 

pode muito bem ter sido a mais importante contribuição de longo prazo do 

progresso técnico ao bem estar humano. (ROSENBERG, 2006 p. 18)  

 

Assumindo-se o progresso técnico como a tentativa de aumentar a produtividade 

do trabalho, seja com a introdução de novos processos ou de novos produtos, infere-se 

ser o tema uma constante no estudo do modo de produção capitalista, uma vez que já 

vem sendo analisado pelas mais diversas correntes de economistas, ainda que com 

diferentes nomenclaturas, a exemplo de Thirlwall (2005), que ao fazer um resgate da 

teoria do crescimento na história do pensamento econômico, destacou na obra de Smith, 

A Riquezas das Nações, três mecanismos que aumentam a produtividade: i) a maior 

destreza - aprender fazendo; ii) economia de tempo; e, iii) uma maior acumulação de 

capital em virtude da segregação de processos mais complexos em mais simples. Nesta 

concepção, a divisão social do trabalho e especialização dos trabalhadores, ao aumentar 

a produtividade do trabalho, pode então ser considerada uma forma de manifestação do 

progresso técnico.  

Marx, em O Capital, também explorou a importância do progresso técnico para 

expansão do modo de produção capitalista. Em princípio destacou a natureza 

conflituosa do modo de produção capitalista, que traz, na sua essência a luta de classes 

sociais (capitalistas versus trabalhadores) como seu motor, mas também destaca que há 

luta entre os próprios capitalistas, esta última geralmente associada à busca de maiores 

taxas de lucros, se materializando no aumento da competitividade entre as empresas. 

Apesar de o tema, luta de classe, ser recorrente no debate da economia, 

considerou-se importante trazê-lo à tona como forma de melhor compreender o próprio 

sistema capitalista, bem como, a importância do progresso técnico no desenvolvimento 

econômico. Assim, o presente estudo utiliza-se neste momento de algumas das 

principais categorias desenvolvidas por Marx para analisar e contextualizar a 

problemática do progresso técnico.     

A luta de classe é um dos mecanismos de análise mais importantes desenvolvido 

por Marx, ou seja, a identificação da luta de classe como a força motriz do sistema 

capitalista descortina os grandes sustentáculos do referido sistema, dentre eles, o 

mecanismo histórico de polarização entre os possuidores dos meios de produção 

(capitalistas) e os que foram sendo gradativamente desapropriados dos seus 

(trabalhadores); bem como o papel da tecnologia no processo de amadurecimento e 
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consolidação do sistema capitalista. Entende-se a necessidade de resgatar a luta de 

classe como ponto de partida da análise do papel do progresso técnico no 

desenvolvimento econômico, por coadunar com Galvão (2003) que ressaltou que dentre 

outros motivos que justificam uma análise do progresso técnico, a principal diz respeito 

ao papel que este último exerce na relação de forças entre trabalho e capital. 

Para explicar melhor a relação entre o progresso técnico e o desenvolvimento 

capitalista, Marx (2008) utiliza-se de algumas relações essenciais, a primeira diz 

respeito ao que definiu como lei da tendência declinante da taxa de lucro, lei essa 

consequente da decrescente massa de trabalho vivo empregado no processo produtivo, 

quando comparadas com os meios de produção, ou seja, da relativa diminuição do 

capital constante, frente ao avanço do capital variável (máquinas e equipamentos). A 

tendência gradual, para cair, da taxa geral de lucro é, portanto, apenas uma expressão 

peculiar ao modo de produção capitalista, do progresso da produtividade social do 

trabalho. (MARX, 2008, p.282, destaque do original).  

Segundo Pereira (1986) a lei seria uma expressão da própria dinâmica do 

processo de acumulação do modo de produção capitalista bem como do caráter dialético 

que o envolve, ressaltando que Marx, assim como os clássicos, sustentava haver uma 

taxa média mínima de lucro essencial para manutenção do sistema, pois abaixo dessa os 

capitalistas não se sentiriam atraídos a investir e passariam a entesourar seus 

excedentes, o que implicaria numa crise do próprio sistema. Dessa forma, a análise só se 

completa quando Marx (2008) relata que há fatores de contra tendência à chamada lei 

geral de queda de lucro, ou seja, elementos que amenizam a queda. São eles: o aumento 

do grau de exploração da força de trabalho; a baixa de preço dos elementos do capital 

constante; redução salarial; a superpopulação relativa, o comércio exterior; e, aumento 

do capital por ações. 

 Diante de tais elementos de contra tendência, Pereira (1986) destaca a 

incorporação do progresso técnico como prática adotada pelas empresas capitalista a 

fim de atenuar a tendência à redução da queda da taxa de lucro. 

Ele [Marx] identifica o progresso técnico ou o desenvolvimento das forças 

produtivas, que considera inerente ao desenvolvimento do sistema capitalista, 

com o aumento da composição orgânica do capital. Segundo suas palavras 

‗Esse gradual decréscimo relativo que o capital variável experimenta, 

confrontado com o constante e portanto com todo o capital, identifica-se à 

ascensão progressiva da composição orgânica do capital médio. É apenas 

outra maneira de expressar-se o desenvolvimento progressivo da 

produtividade social do trabalho‘. (PEREIRA, 1986 p.29 grifo nosso)        
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Ratifica-se o progresso técnico como mecanismo de contra-tendência à queda da 

taxa de lucro e infere-se o caráter não neutro do progresso técnico. Segundo Silva 

(2006) isso se deve ao fato do desenvolvimento científico-tecnológico estar impregnado 

das relações sociais capitalistas de produção, e por conseguinte, a busca por inovação 

não decorrer simplesmente por uma questão técnica, mas por estar diretamente 

vinculado às dificuldades do processo de valorização do capital, transparecendo o 

caráter endógeno do progresso técnico no processo de acumulação do capital.
1
 

Ainda sobre Marx, vale destacar a análise feita por Rosenberg (2006), quanto à 

importância do método utilizado pelo primeiro (dialético / materialista-histórico-

dialético), pois neste prevalece a análise das relações sociais, e não dos indivíduos, 

ressaltando que as mudanças tecnológicas são frutos não de um processo individual, 

mas de um processo social, coletivo, inseridos num ambiente institucional, histórico e 

econômico.   

A tecnologia revela o modo de agir do homem com respeito à Natureza, o 

processo de produção por meio do qual ele mantém sua vida, e dessa forma 

também desnuda o mecanismo de formação de suas relações sociais e das 

concepções intelectuais delas decorrentes. (MARX, apud ROSENBERG, 

2006 p. 68)  

 

Freeman e Soete (2008) ressaltam que apesar do reconhecimento da importância 

dada pelos economistas
2
 às inovações, houve certo descaso quanto ao processo de 

investigação mais aprofundado, afastamento este que segundo tais autores está 

diretamente ligado ao próprio arcabouço teórico, aos pressupostos presentes na 

formulação dos modelos econômicos tradicionais, que viam as inovações como 

variáveis estritamente exógenas e, por conseguinte, concentraram sua atenção nos 

fatores tradicionais: trabalho e capital.  

Somente na primeira metade do século XX as inovações assumem caráter 

sistemático como elemento central do sistema capitalista, sendo Schumpeter 

(1984,1988) o autor que rompe com a teoria tradicional quando estabelece nítida 

diferença entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento. Crescimento é um 

aspecto quantitativo, o que significa produzir mais do mesmo produto, conservando os 

                                                           
1
 A escola neoclássica por sua vez, muda o foco dado ao progresso técnico, passando este para um 

segundo plano na elaboração dos seus modelos matemáticos com ênfase nas variáveis como preço, 

quantidade e disponibilidade dos fatores, sendo o progresso técnico reduzido a um coeficiente técnico da 

função de produção. Esta não é a linha de raciocínio que norteia este trabalho. 
2
 Para Freeman & Soete (2008) dentre todos, são os economistas aqueles que possuem maior 

responsabilidade quanto a entender o papel e os impactos das inovações, já que estas são condições 

essenciais para o progresso econômico, bem como para análise da luta concorrencial (tanto entre as 

empresas quanto entre nações). 
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mesmos métodos. O crescimento suscita apenas processos de adaptação da mesma 

espécie. Desta forma, Schumpeter (1988, p.47) considera que,  

...nem será designado aqui como um processo de desenvolvimento o mero 

crescimento da economia, demonstrado pelo crescimento da população e da 

riqueza. Por isso não suscita nenhum fenômeno qualitativamente novo, mas 

apenas processos de adaptação da mesma espécie que as mudanças nos dados 

naturais.  

No entanto, sua contribuição torna-se mais evidente quando trabalha a definição 

de desenvolvimento. Este, trata das mudanças que emergem de dentro da própria esfera 

econômica, ou seja, essas mudanças não são impostas de fora para dentro, surgem 

dentro do sistema, reiterando o caráter endógeno das inovações. O desenvolvimento traz 

um aspecto qualitativo e as novas combinações do processo produtivo perturbam o 

equilíbrio.  

O desenvolvimento, no sentido em que tomamos, é um fenômeno distinto, 

inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na 

tendência para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontínua nos 

canais do fluxo, perturbações do equilíbrio, que altera e desloca para sempre 

do estado de equilíbrio previamente existente. Nossa teoria do 

desenvolvimento não é nada mais que um modo de tratar esse fenômeno e os 

processos a ele inerentes. (SCHUMPETER, 1988 p. 47). 

 

 Para Schumpeter (1988, p.48), o processo de desenvolvimento acontece devido 

a três fatores: i) inovações tecnológicas, ii) o empresário; e, iii) crédito. No entanto, para 

que se possa considerar um processo real de desenvolvimento, ou seja, da introdução de 

inovações, este deve abranger os cinco aspectos principais abaixo discriminados:  

a) introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem;  

b) introdução de um novo método de produção: não se exige uma descoberta 

científica nova, pode ser um método ainda não testado na indústria de 

transformação ou uma nova forma de comercializar uma mercadoria;  

c) abertura de um novo mercado, um ramo em que a indústria de 

transformação ainda não tenha explorado, mesmo que esse mercado tenha 

existido antes ou não;  

d) uma nova fonte de oferta de matéria-prima ou de bens semi-faturados, 

independente dessa fonte já existir ou de ser criada;  

e) estabelecimento de uma nova organização, por exemplo, a criação de uma 

posição de monopólio ou a fragmentação de uma posição de monopólio. 

   

Schumpeter (1988) descreve a figura do empresário como essencial para o 

desenvolvimento econômico. O conceito de empresário é mais amplo que o tradicional 

no sentido em que o termo ―empresário‖ não trata apenas dos homens de negócios 

―independentes‖ numa economia de trocas, mas, são aqueles que desempenham a 

função de realizar combinações novas. Esses empresários podem ser empregados 

―dependentes‖ de uma companhia, gerentes, diretores, etc – desde que cumpram a 
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função de empresário. Mas, para exercer sua função não é necessário que estejam 

vinculados de forma permanente com uma empresa. Ao mesmo tempo este conceito 

pode ser mais restrito que o tradicional pelo fato de excluir ―[...] os dirigentes de 

empresas, gerentes ou industriais que simplesmente podem operar um negócio 

estabelecido, incluindo apenas os que realmente executam aquela função.‖ 

(SCHUMPETER, 1988, p. 54). 

Por fim, mas não menos importante, Schumpeter (1988) ressalta o papel do 

crédito como elemento intermediário entre os que desejam formar combinações novas e 

os possuidores dos meios produtivos, facilitando assim, a realização de novas 

combinações.  

Em Schumpeter (1988), o mecanismo de progresso técnico, que em Marx foi 

visto como instrumento de contra tendência à queda da taxa de lucro, torna-se agora o 

próprio eixo de sustentação do sistema capitalista, ou seja, passa a ser visto como o 

elemento essencial do modo de produção, capaz de determinar o rumo do sistema. 

Schumpeter (1984) utiliza-se da chamada destruição criativa para demonstrar que a 

mola-mestra do sistema capitalista era a inovação: 

 

O capitalismo, então, é, pela própria natureza, uma forma ou método de 

mudança econômica, e não apenas nunca está, mas nunca pode estar, 

estacionário. E tal caráter evolutivo do processo capitalista não se deve 

meramente ao fato de a vida econômica acontecer num ambiente social que 

muda e, por sua mudança, altera os dados da ação econômica; isto é 

importante e tais mudanças (guerras, revoluções e assim por diante) 

freqüentemente condicionam a mudança industrial, mas não são seus motores 

principais. Tampouco se deve esse caráter evolutivo a um aumento quase 

automático da população e do capital aos caprichos dos sistemas monetários, 

para os quais são do capital, nem às variações do sistema monetário, do qual 

se pode dizer exatamente o mesmo que se aplica ao processo capitalista. O 

impulso fundamental que inicia e mantém em funcionamento a máquina 

capitalista decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 

produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de 

organização industrial criadas pela empresa capitalista cria. 

(SCHUMPETER, 1984 p. 112) 

 

Diagnosticado a inovação no seu sentido mais amplo, ou seja, como novo bem, 

novos métodos, novos mercados, outras fontes de matéria-prima, novas formas de 

organização como o elemento dinâmico do modo de produção capitalista, recua-se um 

pouco e questiona-se: quais os elementos que desencadeiam toda essa mudança? Ou 

seja, qual a gênese do processo de inovação em Schumpeter?  
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Segundo Nelson (2005) a resposta a tal questionamento tem origem nos 

diferentes momentos e locais nos quais Schumpeter escreve suas duas principais obras, 

A Teoria do Desenvolvimento Econômico lançada em 1911, quando Schumpeter ainda 

vivia na Viena; e, Capitalismo, Socialismo e Democracia, escrita quase em meados do 

século XX, em 1942, já nos EUA.  

Para Nelson (2005) esse lapso temporal e espacial refletiu numa mudança da 

concepção de Schumpeter quanto ao principal agente responsável por desencadear o 

processo inovativo. Segundo Nelson (2005) no primeiro momento, Schumpeter destaca 

o papel do empresário inovador e do crédito, conforme visto. No segundo momento em 

Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele, Schumpeter, enfatiza como fonte das 

inovações tecnológicas as grandes empresas já operando num regime de oligopólio.  

Labini (1984) de certa forma, corrobora com essa divisão do pensamento de 

Schumpeter, pois ao analisar o progresso técnico, já havia diagnosticado que a teoria 

schumpeteriana do ciclo econômico, mais especificamente da obra Teoria do 

Desenvolvimento Econômico, ocorreu num ambiente essencialmente de indústria 

concorrencial, ou seja, de inúmeras pequenas empresas com relativa facilidade de 

acesso ao mercado, de novos empresários inovadores. Segundo Labini, essa situação 

não mais prevalecia; e para ele, o oligopólio já seria a estrutura de mercado dominante e 

isso exigia uma análise um pouco mais complexa.  

Labini (1984) ao aprofundar mais a discussão, relaciona inovações e preços em 

oligopólio. Segundo o autor, os preços seriam reduzidos quando a diminuição dos 

custos oriundos das inovações fosse acessível a todas as empresas; caso contrário, o 

benefício oriundo das inovações se transformaria em mais lucro. Essa discussão parece 

altamente relevante, pois quando da definição de inovação se observa que uma das suas 

principais conseqüências seria o melhor bem-estar da humanidade, que se daria como 

conseqüência de uma maior oferta de novos bens, serviços, bem como do 

aprimoramento da qualidade. Dessa forma, para que houvesse de fato uma melhora no 

bem-estar social seria necessário que as pessoas tivessem acesso aos benefícios do 

progresso técnico, ou seja, aos novos bens e serviços, e isso provavelmente ocorreria, de 

forma mais ampla, quando ocorresse uma redução nos preços. Assim, para Labini 

(1984)  

 

No oligopólio, como vimos, somente reduções de custos decorrentes de 

inovações acessíveis a todos as empresas e as decorrentes da diminuição dos 

preços dos fatores variáveis dão lugar a reduções dos preços dos produtos. As 
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reduções dos custos que dependem da introdução de métodos que, devido a 

descontinuidade tecnológica, não são acessíveis a todas as empresas se 

traduzem não em reduções dos preços mas em aumento de lucro (LABINI, 

1984 p.152, grifo nosso).  

 

Essa passagem torna-se ainda mais esclarecedora por duas razões: corrobora 

com a hipótese do caráter não neutro das inovações, já que tende a aumentar a margem 

de lucro quando as inovações não são acessíveis a todas as empresas; bem como sinaliza 

ser a inovação um bem não público, já que seu acesso é limitado a poucas empresas. 

Labini (1984) reitera que as inovações passaram a ser realizadas essencialmente 

por grandes complexos industriais e cada vez menos por empresas novas e, colabora 

com o desenvolvimento do tema ao afirmar que nem sempre as inovações resultam em 

novos investimentos, já que, segundo o autor, as grandes empresas têm a capacidade de 

distribuírem no tempo possíveis perdas advindas de prováveis obsolescências dos 

equipamentos instalados, pois como afirma ―... através do controle sobre as inovações, 

coisa que não seria possível quando a entrada de novas empresas era fácil, tal 

distribuição no tempo não se dava.‖ (LABINI, 1984, p. 153). 

Levando-se em consideração as ―fases do pensamento schumpeteriano‖, 

conforme destacou Nelson (2005), parece que na assim chamada segunda fase, 

Schumpeter (1984) deixa para trás a ideia da concorrência pura criticada por Labini, e 

assume um conceito de concorrência bem mais amplo.  

 

(...) os economistas estão saindo do estágio em que viviam apenas a 

concorrência dos preços. Logo que as concorrências de qualidade e de 

esforço de venda são admitidos nos sagrado recinto da teoria, a variável 

preço é desalojada da sua posição dominante. Entretanto, a, é atenção é ainda 

praticamente pela concorrência dentro de um padrão rígido de condições 

invariantes, em particular, métodos de produção e formas de organização 

industrial. Mas na realidade capitalista, diferentemente de sua descrição de 

livro-texto, não é esse tipo de concorrência que conta, mas a concorrência de 

novas mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta, novos tipos de 

organização (a grande unidade de controle em larga escala) — concorrência 

que comanda uma vantagem decisiva de custo ou qualidade e que atinge não 

a fímbria dos lucros e das produções das firmas existentes, mas seus 

fundações e suas próprias vidas. A eficiência de desse tipo de concorrência, 

perto do outro, é assim como bombardeio comparado a se forçar uma porta –

e é tão mais importante que passa a ser relativamente indiferente saber se a 

concorrência no sentido comum funciona mais ou menos prontamente; em 

qualquer dos casos, a poderosa alavanca que, no longo prazo, expande a 

produção e reduz os preços é feita de outro material. (SCHUMPETER, 1984 

p.114, grifo nosso) 

Segundo Possas (2002) a ampliação do conceito de concorrência sugerida por 

Schumpeter, é na verdade, a formulação de uma teoria alternativa ao modelo de 
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concorrência neoclássica, já que este tinha nos preços sua principal estratégia de 

competitividade. A proposta schumpeteriana de concorrência amplia as estratégias de 

competitividade das empresas, que passam a contar com outros mecanismos além do 

preço, como busca contínua por melhorias de produtos e processos, maior esforço de 

venda, uma melhor organização empresarial, tudo isso como forma de diferenciar-se no 

mercado e garantir lucros extraordinários. 

A busca do lucro através da diferenciação dos produtos e/ou processo tem por 

base as inovações; no entanto, o que leva uma empresa a inovar tem por base dois 

fatores essências: o primeiro diz respeito à existência de demanda (atual ou efetiva) para 

o novo produto/serviço fruto dessa inovação; ou seja, a empresa só irá investir em 

inovação se tiver alguma expectativa de demanda para os produtos; um segundo 

elemento que merece ser levado em consideração diz respeito à apropriabilidade da 

inovação, ou seja, das vantagens que garantam ao agente inovador um tempo mínimo de 

exclusividade no mercado frente aos seus concorrentes. Tais mecanismos de 

apropriabilidade, como patentes, por exemplo, servem para reduzir as incertezas 

inerentes ao processo de inovação (BAPTISTA, 1997).      

Nesse cenário de mudanças, as inovações, além de se confirmarem como um dos 

elementos fundamentais para o processo de desenvolvimento econômico, são um 

elemento central de um novo padrão de competitividade econômica, sendo a inserção de 

novos produtos ou processos o caminho para a sobrevivência das empresas, assumindo 

ser o mercado uma instituição responsável pela seleção das empresas que inovam, ou 

seja, passando a ser um local de confronto de entre os agentes (BAPTISTA, 1997). 

Há, a partir da concepção dada às inovações como elemento central da dinâmica 

do sistema capitalista, uma reformulação de alguns conceitos, conforme destaca 

Baptista (1997) e Silveira (2001), ou seja, o tratamento dado por Schumpeter a inovação 

ampliou o cenário de análise do desenvolvimento econômico com destaque para a 

formação de novos modelos de concorrência (dinâmica) e do papel das firmas na 

dinâmica do sistema capitalista.    

Dessa forma, diante do entendimento do progresso técnico como uma busca 

contínua para aumentar a produtividade, e que essa busca traz consigo as relações 

sociais materializadas nos meios de produção, refutando-se a ideia do progresso técnico 

como conseqüência de ações isoladas (individuais), mas sim como resultado das 

relações sociais, econômicas e políticas, reitera-se o caráter não neutro do progresso 

técnico, já que o mesmo torna-se fator essencial para o processo de acumulação e 
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valorização do capital. Por fim, assume-se a importância das inovações como elemento 

central do desenvolvimento deslocando a concorrência exclusivamente via preço para 

um conceito de concorrência bem mais amplo, sendo a inovação uma constante a ser 

perseguida, pois esta pode trazer vantagens competitivas por meio da geração de 

assimetrias. No entanto, as assimetrias não se restringem apenas às empresas, mas 

transbordam para os países, sendo este o tema a ser tratado no próximo tópico.  

 

2.1 ASSIMETRIA DO PROGRESSO TÉCNICO E O MARCO TEÓRICO DO 

SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO  

 

 Segundo Nelson (2005, p. 9) ―o que acontece a um sistema hoje pode 

influenciar profundamente como este sistema se comportará por um longo período no 

futuro. Ou, em outras palavras, a história é importante.‖ Este é o ponto de partida desse 

tópico, isto é, entender como as condições históricas, sociais e econômicas dos 

países/regiões contribuíram para o acesso assimétrico ao progresso técnico e, por 

conseguinte, ao desenvolvimento desigual dos países e/ou regiões culminando em fortes 

heterogeneidades estruturais.  

Por sua vez, Myrdal (1973) pode ser considerado como um dos principais 

autores a tentar explicar o processo desigual do desenvolvimento entre os países. A 

partir do resgate de sua tese acerca do processo de ―causação circular e acumulativa‖
3
, 

apontado pelo mesmo como a principal hipótese a ser considerada no estudo do 

subdesenvolvimento e do desenvolvimento econômico, o autor alega que os baixos 

níveis de poupança e a escassa capacidade fiscal dos Estados mais atrasados estavam 

diretamente relacionadas à concentração do progresso tecnológico e dos capitais de 

investimentos. Há na análise de Myrdal dois pontos essenciais para o desenvolvimento 

deste estudo. O primeiro diz respeito à negação do automatismo do mercado, o que se 

coaduna com a necessidade de criar novos pressupostos que expliquem melhor a 

realidade econômica, conforme visto em Freeman e Soete (2008) ao realçar a 

importância do arcabouço teórico para a análise da inovação.  

Outro ponto essencial em Myrdal, é a importância dada pelo autor ao Estado 

como principal elemento responsável pela quebra do mecanismo de causação circular 

                                                           
3
 Segundo Myrdal, regiões desenvolvidas tendem a desenvolver-se cada vez mais (círculo virtuoso) e as 

subdesenvolvidas tendem a empobrecerem cada vem mais (círculo vicioso). 
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cumulativa, conforme ver-se-á adiante na discussão acerca da política de 

desenvolvimento regional.  

Fiori (1999) ao traçar uma espécie de roteiro das principais teorias econômicas 

sobre o tema do Desenvolvimento e do Subdesenvolvimento classifica a versão de 

Gunnar Myrdal, como uma verdadeira resposta à teoria neoclássica do 

Subdesenvolvimento, que considera como sendo um processo natural, progressivo e 

linear pelo qual passariam as sociedades ―atrasadas‖ em direção à ―modernidade‖.  

 Já Furtado (1978) nega veementemente essa ideia de linearidade econômica 

entre as nações, e faz uma análise da distinção histórica entre os países periféricos e 

centrais ao processo de germinação, por assim dizer, do progresso técnico. Começa por 

destacar o deslocamento além fronteira da Europa Ocidental, para áreas como Austrália, 

EUA, Canadá. Segundo o autor, havia terras desabitadas com características 

semelhantes às da própria Europa, além do ouro. Tais áreas expressavam uma espécie 

de prolongamento da economia industrial européia, onde as populações que emigravam 

levavam consigo as técnicas e os hábitos de consumo europeu, o que permitiu, desde o 

início, elevados níveis de vida, comparativamente ao dos países de origem. 

Furtado (1978) ressalta ainda o processo de inovação como resultante de uma 

conjunção de fatores, historicamente determinados no continente europeu, tais como a 

acumulação de capital mercantil (graças aos metais preciosos das Américas) e a 

concorrência entre os Estados nacionais. As inovações implicaram na criação de novas 

formas de produção e provocaram a substituição das formas tradicionais de produção, 

que usavam essencialmente mão-de-obra, por outra com forte presença de máquinas e 

equipamentos. Todavia, a tecnologia foi capaz de combinar a nova realidade técnica 

com a oferta de mão de obra, sendo a industrialização responsável pelo aumento dos 

salários reais e pela preservação de emprego, nos países centrais.  

Já nos países periféricos, que não passaram por todas essas fases da ―evolução‖ 

histórica, o progresso técnico não foi capaz de gerar os mesmos impactos que geraram 

nos centrais. Segundo Furtado (1978), no primeiro momento a elevação da 

produtividade ocorreu em virtude da inserção dos países subdesenvolvidos no mercado 

internacional mediante a exportação de produtos primários. Assim, especificamente na 

América Latina, a industrialização nasce como fruto de uma crise no mercado 

internacional, isto é, da crise de 1929.   

Corroborando com a ideia de peculiaridade das regiões como essencial para o 

desempenho do progresso técnico, Santos (1979) ressalta que a difusão das inovações 
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nos países centrais ocorreu de uma forma muito mais homogênea e profunda, enquanto 

que nos países periféricos o processo ficou confinado a alguns poucos pontos isolados, 

contribuindo assim para um crescimento desigual entre as regiões de um mesmo país, 

ou seja, com a formação de heterogeneidades estruturais, como ver-se-á adiante. 

A contribuição de Chang (2004) quanto ao debate sobre a diferenciação entre os 

países centrais e periféricos no que diz respeito ao acesso e origem do progresso 

técnico, é que quase todos os países hoje desenvolvidos utilizaram mecanismos de 

política industrial, comercial e tecnológica intervencionista como instrumentos de 

defesa das suas indústrias nascentes em algum momento da sua história econômica. Seu 

trabalho destaca que os países chegaram mesmo a financiar aquisição de tecnologia 

estrangeira, bem como utilizaram de outros meios, como espionagem, contrabando de 

maquinário e o não reconhecimento de patentes estrangeiras. Chang (2004), no entanto, 

ressalta a dificuldade de determinar a real contribuição destes fatores para o sucesso do 

desenvolvimento destes países, mas destaca que:   

Entretanto, parece-me uma coincidência notável que tantos os países que se 

valeram dessas políticas, desde a Grã-Bretanha no século XVIII até a Coréia 

no XX, tenham se industrializado com sucesso, sobretudo quando se diz que 

elas são de tal modo nocivas, segundo a argumentação ortodoxa. (CHANG, 

2004 p. 108)   

  

Freeman e Soete (2008) também destacam os casos de saques e piratarias no 

processo de acumulação de capital, mas ressaltam que mais importante que a aquisição 

de riqueza foi a forma como os investimentos impulsionaram o crescimento econômico, 

assim como o vínculo que se formou entre as inovações e o desempenho dos países no 

comércio internacional 

Dessa forma, ressalta-se a importância do progresso técnico como consequência 

de um processo histórico, mas também como conseqüência das fortes intervenções dos 

países centrais, como forma de garantir o desenvolvimento da sua indústria nascente, ou 

seja, a tentativa de se gerar assimetria, não apenas entre as empresas, mas também entre 

os países, apontando para um novo olhar acerca da  competitividade.  

Baptista (1997) aponta uma estreita relação entre inovação e competitividade, 

em nível de mercado internacional.   

Em outras palavras, o que se evidencia a partir do estudo das implicações 

dinâmicas das características do progresso técnico até agora enfatizadas, é o 

caráter não neutro do perfil de especialização de cada país no comércio 

internacional resultante, como já evidenciado, da posse de 

vantagens/desvantagens absolutas frente a seus rivais, no processo de 

concorrencial internacional (BAPTISTA, 1997, p. 21) 
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A nova fase da concorrência internacional tem a inovação como elemento base. 

A partir da primeira metade da década de 1970, com a introdução de setores ligados à 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) ampliou-se o referencial de 

crescimento econômico, pois além dos fatores tradicionais de produção (recursos 

naturais, capital e trabalho), o conhecimento passa a desempenhar forte papel no 

mecanismo de desenvolvimento econômico. 

Corroborando com a visão de diversos autores da corrente neoschumpeteriana, 

por Lastres, Cassiolato e Aroio (2005) e Lundvall (2001) apud Cassiolato e Arroio 

(2005), aqui se refuta a premissa que informação e conhecimento sejam sinônimos e, 

que ambos sejam de livre e de fácil difusão entre os países. Assume-se por informação o 

conhecimento já codificado, é o ―saber o quê‖; enquanto que o conhecimento é visto 

como o processo de elaboração da informação, bem como sua relação com outros 

insumos a fim de atingir um novo nível, isto é, é o ―saber por quê, como e quem‖. 

(LASTRES, CASSIOLATO E ARROIO, 2005).  

Em outras palavras, a aparente confusão entre informação e conhecimento que 

Lastres, Cassiolato e Arroio (2005) chamam de mito do novo padrão de acumulação, 

pode ser observado e esclarecido com a seguinte passagem: 

A natureza destes processos – formais e informais – evidencia a distinção 

crucial entre informação e conhecimento técnico – cientifico; enquanto a 

primeira pode ser considerada um bem livre, o segundo é fonte de vantagens 

diferenciais (e cumulativas) no processo de concorrência em função de seu 

caráter parcialmente tácito, não codificável, específico e, ademais, 

indissociável da própria execução das atividades produtivas, articulando os 

processos de geração e difusão tecnológica. O conhecimento configura-se, 

assim, como um ativo intangível de características peculiares, apropriável 

privadamente. São exatamente estas características do conhecimento e da 

tecnologia que impõem limites estritos à sua transferibilidade, convertendo a 

posse destes ativos em fator fundamental de competitividade. (BAPTISTA, 

1997 p. 32, grifo nosso) 

 

Dessa forma, por ser o conhecimento indissociável da própria execução das 

atividades produtivas, este se torna, dentre outros fatores, um limite a competitividade 

nesse novo padrão de acumulação que se constrói. 

Segundo Lastres, Cassiolato e Arroio (2005), existe a necessidade de construção 

de um novo referencial teórico que atenda ao novo cenário econômico em construção, 

que se caracteriza, dentre outros fatores, pela proporção cada vez menor da mão de obra 

destinada a produção de bens materiais, quando comparada com a quantidade engajada 

na produção, distribuição e processamento dos produtos intangíveis, bem como do 
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aumento significativo da participação do conhecimento codificado, de diversas áreas, no 

valor de bens e serviços. 

Freeman e Soete (2008) corroboram com essa mudança de paradigma ao 

afirmarem que o investimento em novos conhecimentos e sua disseminação são 

essenciais, e levantam a necessidade de construção de novo aparato econômico de 

indicadores estatísticos que seja capaz de refletir essa mudança. 

(...) a geração e distribuição de conhecimento, passarão a empregar uma 

grande parcela da população economicamente ativa (...). A agricultura que, já 

chegou a ocupar quase toda a população, agora emprega menos de 10% dela 

na maioria das economias avançadas (mas ainda 50% dos países menos 

desenvolvidos). Não somente a participação percentual da indústria está 

diminuindo, à medida que aumenta a dos serviços, como também dentro do 

setor industrial e do setor de serviços um crescente número de pessoas passou 

a dedicar-se primordialmente à geração e disseminação de informações mais 

do que de produto. (FREEMAN e SOETE, 2008 p. 22) 

 

Diante de tais mudanças, a corrente neoschumpeteriana avança no referencial 

teórico de Schumpeter ao identificar, neste, algumas limitações teóricas, como a ênfase 

às inovações radicais (máquina a vapor, ferrovias, eletricidade etc.) e de forma crítica e 

construtiva propõe que as inovações sejam analisadas num cenário mais amplo, que 

envolvessem processos como difusão, imitação e das inovações incrementais. 

Depreende-se, da análise dos neoschumpeterianos, uma tentativa de construir um 

novo arcabouço teórico, onde parte é explicada pelo resgate e aprimoramento das ideias 

de Schumpeter quanto à inovação, e a outra parte é complementada pela análise 

sistemática da teoria sobre as estruturas de mercado, marcadamente pelo destaque 

quanto à análise contextualizada das empresas no tempo e no espaço, ou seja, as firmas 

passam a ser vistas levando-se em consideração o contexto histórico, político, social e 

econômico da região a qual está inserida, coadunando, conforme visto, com o 

pensamento Marxista que o progresso técnico está fortemente relacionado às relações 

sociais.  

Segundo Possas (2002), há com os neoschumpeterianos um aprofundamento no 

processo de rompimento dos pressupostos metodológicos tradicionais (neoclássicos), ou 

seja, em oposição ao individualismo metodológico materializado na figura de alguns 

agentes representativos como o consumidor, produtor, as firmas representativas, tendo 

em vista que estes propõem uma análise mais contextualizada que leve em consideração 

os fatores econômicos, sociais, históricos, políticos, ou seja, as empresas não existem no 

vácuo das relações sociais e precisam levar em consideração todos esses fatores e não 

simplesmente a igualar receita marginal ao custo marginal. 
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Ainda sobre o processo de rompimento metodológico, em contrapartida à 

racionalidade substantiva dos agentes, é proposta a racionalidade limitada, onde os 

agentes têm um conhecimento limitado do mundo e suas decisões são tomadas a partir 

de rotinas. Já em substituição ao risco probabilístico, propõe-se a incerteza fundamental 

(forte) onde é impossível calcular todas as probabilidades de ocorrência de um evento, 

passando as decisões a serem tomadas com base em fatos estilizados.  

Os neoschumpeterianos promovem uma ampliação do conceito de inovação, 

passando da concepção de algo pontual, isolada e independente, para uma ideia de um 

processo complexo e sistêmico capaz de envolver conhecimentos resultantes tanto das 

atividades das próprias empresas, assim como da interação destas com as experiências 

de outras, bem como dos demais ambientes e atores, culminando com a interpretação 

que inovação não ocorre somente na fronteira tecnológica com P&D. (LASTRES, 

CASSIOLATO, 2006).  

Kupfer (2005) ao analisar a relação entre tecnologia e desenvolvimento corrobora 

com a ideia que inovação não acontece somente na fronteira tecnológica. Segundo ele 

os países de industrialização recente, como o Brasil, estão distantes da fronteira 

tecnológica internacional; sendo assim, o ritmo e a incorporação do progresso técnico 

estão menos condicionados pelas oportunidades dadas pela abertura da dinâmica de 

inovações, e mais próximas à natureza e ao alcance ao processo de modernização 

industrial (imitação) que conseguem articular.  

Diante da ampliação do conceito de inovação, e tomando-se como hipótese que 

esta não ocorre somente na fronteira tecnológica, destaca-se a importância dos 

processos de difusão e/ou imitação, das inovações incrementais como um dos seus 

desdobramentos, isto é, como etapas que a integram. A difusão, conforme destaca Hall, 

(2005a, p. 2), apud Hollanda (2010), indica o grau de aceitação e a velocidade de 

incorporação das novas tecnologias pelo mercado.  

A difusão é não apenas o meio pelo qual as inovações se tornam úteis pela 

sua propagação por uma população, mas também parte intrínseca do processo 

de inovação, na medida em que os efeitos de aprendizado, imitação e resposta 

que emergem no curso da propagação de uma nova tecnologia fortalecem a 

inovação original. 

  

 Acrescenta Rosenberg (2006) que a velocidade da difusão está diretamente 

associada às expectativas de lançamento de uma inovação, que por sua vez, está 

fortemente relacionado com possíveis melhoramentos das tecnologias substitutas e 

complementares.    
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Sendo assim, diante da ampliação do conceito de inovação dada pela escola 

neoschumpeteriana bem como pela nova realidade da economia mundial, marcada, a 

partir dos anos 1970, pela queda do crescimento econômico nos principais países 

desenvolvidos e pelo surgimento do Japão como potência, é que Nelson (2005) destaca 

o aparecimento de estudos visando dar maiores explicações à nova realidade 

. 

Existe claramente um novo espírito que pode ser chamado de 

‗tecnonacionalismo‘ no ar, combinando uma forte crença de que as aptidões 

tecnológicas de firmas nacionais são uma fonte-chave para o desempenho 

competitivo com a crença que de que essas aptidões são em certo sentido de 

caráter nacional, e podem ser construídas através de uma ação nacional 

(NELSON, 2005, p. 428)  

  

 

Este é o ambiente onde se desenha o conceito de Sistema Nacional Inovação 

(SNI) como um novo instrumento de formulação de política de ciência, tecnologia e 

inovação, ressaltando a natureza institucional do processo de inovação, além da 

interação entre instituições públicas e privadas no processo de formação e difusão 

tecnológico capaz de explicar essa nova realidade (NELSON, 2005). 

Nelson (2005) esclarece de forma conceitual o que vem a ser o Sistema Nacional 

de Inovação, o faz isso definindo item por item. O primeiro ponto é definir inovação, e 

aqui, coaduna com o que já havia sido destacado, ou seja, amplitude do termo e, indo 

um pouco além, pois nega que esta (inovação) só ocorra na fronteira tecnológica. Eis o 

que diz:  

 

Neste estudo, interpretamos o termo de forma ampla, a fim de englobar os 

processos pelos quais as empresas dominam e põem em prática projetos de 

produtos e processos produtivos que são novos para elas, mesmo que não 

sejam novos em termos mundiais, ou mesmo nacionais. Adotamos essa 

perspectiva por várias razões. Primeiro, porque as atividades e investimentos 

associados à obtenção da liderança na introdução de um novo produto ou 

processo – e em relação à permanência na liderança ou à busca em alcançá-la 

são menos distinguíveis do que realmente se presume. Segundo, muito do 

interesse nas aptidões para inovar vincula-se a preocupação com a 

performance econômica e aqui certamente é o conceito ampliado, mais do 

restrito (os de ser o primeiro) que importa. Isto significa que nossa atenção 

não se limita ao comportamento das empresas que estão à frente na 

tecnologia mundial ou a instituições fazendo as pesquisas científicas mais 

avançadas, embora em alguns países o foco se localize aí, mas refere-se mais 

amplamente aos fatos que influenciam as aptidões tecnológicas nacionais 

(NELSON, 2005, p. 430) 

 

 Quanto ao ―Sistema‖ o mesmo é definido como utilizado para designar um 

conjunto de atores institucionais que, em conjunto, desempenha o importante papel de 

influenciar a performance inovadora (NELSON, 2005, p. 430).   
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Por fim tem-se a definição de ―Nacional‖, também ampla, como sendo o sistema 

de instituições que apóia a inovação técnica num ramo específico. O autor reconhece a 

dificuldade de definir o que é nacional, dada uma economia mundial cada vez mais 

globalizada chegando mesmo a prever que as diferenças entre as firmas impostas por 

políticas nacionais, histórica e cultural, tendem a diminuir de importância, já que o 

mundo tende a se tornar culturalmente unificado. Em contraponto, destaca-se o 

entendimento de Johnson e Lundvall (2005) referente ao processo de globalização. Para 

os autores, a globalização mostrou-se ―incapaz‖ de suprimir as particularidades locais 

para o desenvolvimento das regiões, isto é, não houve, como preconizado pelos seus 

defensores, uma redução automática das disparidades. 

Lastres, Cassiolato e Arroio (2005) ressaltam que, apesar da difusão e 

interconexão de regiões geograficamente distante, ocorridas graças aos avanços da 

tecnologia de informação e comunicação (TIC), o mesmo processo foi capaz de criar 

novas formas de polarização e exclusão, associadas à desigual capacidade de 

desenvolver, produzir e usar novas tecnologias, bens e serviços; assim como gerou 

oportunidade desigual para adquirir e renovar as bases de conhecimento.   

Rosenthal (2011) analisa o SNI como uma tentativa de criação de mecanismos 

que aproximam os agentes sociais envolvidos no processo de capacitação tecnológica a 

fim de gerar uma maior sinergia. O autor subdivide o SNI em três subsistemas: (1) 

subsistema institucional, (2) subsistema científico-tecnológico, e o (3) subsistema 

produtivo. O primeiro abrangendo o conjunto de normas, instituições e agências 

públicas ligadas ao Estado para criar mecanismos favoráveis às atividades inovativas. O 

segundo, por sua vez, envolve as instituições e os recursos humanos envolvidos na 

geração, absorção e difusão do conhecimento científico/tecnológico. Por fim, mas não 

menos importante, o subsistema produtivo, que envolve diretamente as empresas. O 

autor também destaca a importância do Estado como elemento fundamental na dinâmica 

do SNI, pois, para o mesmo, ao Estado cabe o papel de identificar e propor soluções 

através de políticas públicas para resolver possíveis entraves dos respectivos 

subsistemas. 

Baptista (1997) corrobora com o debate ao destacar que a importância do SNI está 

em enfatizar a construção de instrumento analítico relevante no estudo de casos 

nacionais concretos, evidenciando a necessidade de articulação e compatibilização das 

distintas dimensões da política econômica, bem como em função de sua importância na 
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discussão da especificidade institucional (nacional) dos mercados (ou ambientes de 

seleção).      

Segundo Koeller (2009) é possível encontrar algumas similaridades entre o 

pensamento da Escola Neoschumpeteriana, que reconhece o SNI como importante 

processo de formulações de políticas tecnológicas, tendo como base as análises dos 

aspectos políticos, sociais e culturais dos países e/ou das regiões; e, a Escola 

Estruturalista, no que diz respeito ao papel do Estado; a importância do contexto 

histórico, social e econômico; a capacidade de aprendizagem e do nível de tecnologia 

presente na estrutura produtiva; a construção de políticas públicas que possam fomentar 

o desenvolvimento econômico e social da região. Entende-se que não haja apenas 

similaridade entre as correntes, mas complementaridade; dessa forma, é que se resgata 

na seção seguinte as principais ideias da Escola Estruturalista, como forma de 

complementar a análise quanto ao SNI.   

 

2.2 PROGRESSO TÉCNICO NA PERIFERIA: um breve olhar sobre a América Latina 

 

 

A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), desde a sua 

fundação, sempre buscou uma forma alternativa ao entendimento de inserção da 

economia da região no cenário internacional, primeiramente através crítica à Teoria 

Clássica do Comércio Internacional, propondo como alternativa a teoria de deterioração 

dos termos de troca e tendo na industrialização ―para dentro‖ uma saída para o 

desenvolvimento da região. 

 Fiori (1999) destaca o peculiar entendimento da corrente latino-americana 

quanto ao modelo de inserção internacional aos quais os países periféricos estavam 

inseridos, reiterando o acesso assimétrico ao progresso técnico como elemento 

fundamental para explicar o atraso econômico da região: 

    
(...) desconsiderando o tratamento isolado das economias nacionais e 

propondo um novo programa de pesquisa, que partia do sistema econômico 

mundial e explicava o atraso econômico pela difusão desigual do progresso 

tecnológico induzida pelo funcionamento hierárquico e assimétrico das 

relações entre economias nacionais que se haviam integrado de maneira 

diferenciada aos centros cíclicos da economia mundial. Estes autores 

defendiam uma visão estrutural e histórica do capitalismo visto como um 

sistema econômico em expansão a partir da revolução industrial européia e 

que foi incorporando sucessivas periferias especializadas e articuladas com 

base nos mercado e investimentos das economias centrais‖. (FIORI, 1999 

pág. 28, grifo nosso) 
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 Dessa forma, o processo de difusão desigual do progresso técnico e a estrutura 

produtiva especializada em atividades intensivas em recurso naturais e de baixa 

elasticidade-renda, foram diagnósticos pela CEPAL, ainda de 1970, como os principais 

obstáculos para superação do subdesenvolvimento, através da industrialização da 

região. 

 Pinto (2000) atribui ao que chamou de heterogeneidade estrutural, para 

caracterizar na economia latina americana, a coexistência de estruturas produtivas 

diversas, isto é, da existência de setores com estratos produtivos altamente 

desenvolvidos com elevado nível de produtividade do trabalho, em face da existência de 

setores com estratos produtivos atrasados e com baixíssimo nível de produtividade do 

trabalho, sinalizando assim que a industrialização por si só, conforme diagnosticado 

pela CEPAL, não seria suficiente para superar o subdesenvolvimento. 

 A heterogeneidade reitera aquilo que já havia sido destacado em Myrdal, ou 

seja, a ideia da causação circular cumulativa, quando regiões com maior capacidade de 

geração e difusão do progresso técnico apresentam-se socialmente mais justas, dispondo 

de uma maior produtividade média per capita, e tenderiam a receber maiores níveis de 

renda, por conseguinte, uma região com melhor acesso aos serviços básicos como: 

saúde, educação, saneamento básico, lazer etc. Tal processo seria inverso para regiões 

com baixa produtividade média per capita, (BIELSCHOWSKY, 2000). 

 Segundo Ferraz (2007), a estrutura produtiva que prevalece na região (América 

Latina) ainda é caracterizada por setores intensivos em recursos naturais, que por sua 

vez, realizam pouco esforço tecnológico, contribuindo para que a região tenha renda per 

capita reduzida quando, comparada com os EUA, Europa ou até mesmo com os países 

asiáticos. Para o autor, a estrutura produtiva diversificada e uma maior participação dos 

setores intensivos de tecnologia na matriz industrial são essenciais para superar o 

subdesenvolvimento. 

 

Primeiramente, os setores intensivos em tecnologia são geralmente aqueles 

com mais alto potencial de crescimento da taxa de produtividade Dessa 

maneira, uma prevalência de setores dessa natureza por si só já leva a um 

aumento da produtividade da economia (...) 

Em segundo lugar, se reconhece que tais setores geram produtos de alta 

elasticidade renda da demanda. Assim, a expansão dos setores 

tecnologicamente mais avançados vai ao encontro do desenvolvimento de 

mercados mais dinâmicos (FERRAZ, 2007 p. 120)  
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No entanto, diagnosticado como um dos principais problemas a heterogeneidade 

estrutural do setor produtivo da região, necessário se faz desenhar e implementar 

políticas adequadas que leve em consideração tal diversidade e busque a promoção de 

desenvolvimento mais equilibrado entre elas; e, isso, passa necessariamente por uma 

discussão da política de desenvolvimento regional. 

    

2.3- POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 Até a primeira metade do século XX a questão espacial foi quase que 

exclusivamente objeto de interesse dos geógrafos. A definição de espaço, o 

desenvolvimento de técnicas de análise, que incluíssem os problemas oriundos da 

gestão espacial, foi praticamente esquecido pelos cientistas sociais, sobretudo pelos 

economistas. A teoria espacial, antes marginalizada no pensamento econômico, tornou-

se, a partir dos anos 1950, objeto de reflexão de um grupo de economistas interessados 

em entender e desenvolver um instrumental que respondesse aos problemas levantados 

nas regiões, ou a forma como as atividades econômicas eram distribuídas, nascendo 

assim, a Ciência Regional
4
 (BENKO 1999). Ainda sobre o nascimento da Ciência 

Regional, a seguinte passagem torna-se ainda mais esclarecedora:    

  

O nascimento da ciência regional coincide com a vontade política de 

equilibrar o desenvolvimento a nível nacional e a nível mundial. ‗O problema 

regional‘ relaciona-se inicialmente com a noção de disparidades econômicas 

(estrutura econômica, rendimento, nível de vida, produção, etc.) entre as 

diferentes regiões de um mesmo espaço nacional, tendo-se alargado mais 

tarde a nível ao nível mundial, refletindo a dualidade entre países 

desenvolvidos e países subdesenvolvidos (...) As disparidades sempre 

existiram, mas a atenção que se lhes dá [o homem] só se torna sistemática a 

partir dos anos 50. As reflexões teóricas e práticas sobre o assunto evoluíram 

no quadro desta nova disciplina, a ciência regional. (BENKO, 1999 p. 14, 

grifo nosso).       

 

 Amaral Filho (2011) reitera a ideia que o surgimento da ciência regional está 

diretamente associado ao crescimento desequilibrado das regiões. Segundo o autor há 

consenso entre os pensadores da ciência regional que o desenvolvimento espacial ocorre 

de maneira desigual, caracterizado de um lado por regiões dinâmicas marcadas por 

                                                           
4 Benko (1999), ao descrever o processo de gênese e desenvolvimento da Ciência Regional a define como a disciplina 

do cruzamento, ou seja, da encruzilhada da ciência econômica, geografia, sociologia, da ciência política e da 

antropologia, daí a sua complexidade. Os investigadores interessam-se nos mais diversos temas, dada amplitude do 

próprio conceito, tais como: distribuição da população no espaço, como o processo de localização das atividades 

econômicas na região, a forma como as cidades e regiões se desenvolvem, a maneira  de organizar a produção etc.    
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fatores centrípetos (regiões centrais) e, por outro, por regiões marcadas por fatores 

centrífugos (regiões periferias).  

 Benko (1999) enfatiza que no século XX as preocupações relacionadas com as 

disparidades entre os espaços e seus possíveis desdobramentos ganham maior 

relevância. Nesse contexto, a região passa a ser vista como um problema, assim, a 

utilização de instrumentos regionais passa a contribuir para minimizar tais 

conseqüências para as regiões, traduzindo-se na necessidade de políticas públicas como 

modo de atenuar as desigualdades entre as regiões. Dessa maneira, ―a ciência regional 

(ou a economia espacial) foi fundada para responder aos problemas levantados pela 

região, ou pela repartição territorial das atividades.‖ (BENKO 1999, p. 13).
5
 

 Considerando a Ciência Regional uma ciência social, a mesma está amplamente 

condicionada a sofrer influência de mudanças sociais, econômicas, políticas e 

tecnológicas. Dessa forma, procura-se demonstrar o processo evolutivo do pensamento 

regional resgatando as principais propostas de políticas regionais e seus respectivos 

instrumentos, tendo como referência as propostas de desenvolvimento regional lançadas 

nas décadas de 1950 e 1960. Em seguida, descreve-se, a partir das mudanças 

estruturantes como a crise do petróleo, do Estado de Bem-Estar Social, a formação de 

novo padrão tecnológico, globalização, a formação de um novo paradigma de políticas 

de desenvolvimento regional; o papel das inovações na elaboração teórica das políticas 

de desenvolvimento regional com destaque para papel das inovações nesse novo 

cenário. Antes, porém, se faz uma breve contextualização mostrando os precursores e a 

evolução da Economia Regional. 

 

2.3.1 Economia Regional: um resgate histórico   

 

De modo geral, a necessidade de estudar a região como um espaço de relações 

econômicas não é um debate recente. Em fins do século XIX, Alfred Marshall (1982) 

analisava a localização das empresas como ambiente gerador de vantagens 

                                                           
5 Benko (1999) alega que a gênese da ciência regional está em resolver problemas levantados na região, ou seja, pela 

divisão desigual das atividades no território, o que exigia vontade política de equilibrar o desenvolvimento seja em 

nível de nacional, ou até mesmo internacional.  

 



36 
 

competitivas. O autor argumentou a importância da existência de aglomerações 

produtivas e as externalidades locais geradas em benefício do crescimento da indústria. 

Um dos autores pioneiros que centralizou seus estudos sobre a configuração do 

espaço foi Von Thünen (1966). Sua análise parte da perspectiva de alguns problemas 

espaciais presentes na economia de troca, tais como: a influência da cidade sobre o 

preço dos produtos, as relações entre a cidade e o campo, o papel dos transportes na 

economia, localização ótima das culturas, entre outros fatores. Para Thünen (1966) a 

organização espacial pode ser compreendida através das variações da renda dos 

produtos fundiários e a distância das cidades; desse modo, a distância seria 

inversamente proporcional ao rendimento obtido pela atividade
6
 (CLEMENTE, 1994).   

A partir dos estudos acerca da localização geográfica ou da distância dos grandes 

centros consumidores, surgiram muitos trabalhos de cunho científico, voltados para a 

problemática do desenvolvimento e do crescimento econômico regional, concentrando-

se basicamente no esforço de compreender como se distribuíam as atividades 

econômicas no espaço geográfico.  

A teoria da localização, alicerçada nos pressupostos da escola Alemã, destacava a 

distância, os custos de transporte, a proximidade com as matérias-primas, do mercado 

consumidor, como condições fundamentais para determinar a localização industrial. 

Segundo Ferreira (1989), a teoria da localização se estrutura, essencialmente, na 

interpretação das decisões empresarias, em uma economia de mercado, sobre o melhor 

local onde se instalar. Tais decisões são tomadas buscando minimizar os custos 

operacionais, bem como os custos de transporte (matéria prima e produtos finais), ou 

seja, buscam sempre a maximização do lucro. 

Durante os anos 1930 e 1940, quanto à teoria da localização, nasce a teoria dos 

lugares centrais, com destaque para nos modelos de Christaller e Lösch. 

Walter Christaller (1933) e August Lösch (1940) fazem parte da chamada escola 

de Iena, que tentou responder a questões como: i) como ocorreram as concentrações 

urbanas de atividades a partir de um espaço plano e homogêneo; ii) como descrever a 

hierarquia entre estas aglomerações.  

                                                           
6 Nesse sentido, o surgimento da Ciência Regional fundamentou as análises sobre a distribuição das 

atividades econômicas no espaço, permitindo uma melhor compreensão dos vários aspectos que 

permeiam o ambiente regional.  
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O Modelo de Christaller, segundo Clemente (1994), parte da hipótese de que os 

lugares econômicos seguiam uma lógica hierárquica, de acordo com uma rede de 

interdependência, que tenderia de forma natural à centralização. No que tange a essa 

centralização, sabe-se que os lugares centrais (grandes núcleos urbanos) são vistos pela 

ótica econômica como fornecedores de bens e serviços, tanto para si mesmos como para 

lugares de menor centralidade (municípios mais distantes economicamente). A 

centralização da oferta de bens e serviços não pode ser explicada apenas por fatores 

geográficos, como constatou Christaller (1933), pois como ele mesmo afirma o centro 

geográfico freqüentemente não é um lugar central. Dessa forma, o conceito de distância 

geográfica deve ser substituído pelo de distância econômica, que leva em conta o custo 

de frete e seguro, embalagem, armazenamento e tempo necessário que leva a 

mercadoria até chegar ao local de destino.  

Dessa forma, com a publicação na década de 1930 do trabalho intitulado Die 

Zentralen Orte in Süddeutschland (Lugares Centrais no Sul da Alemanha) em 1933, 

Walter Christaller (1933) defende a tese da hierarquia entre os lugares, e que esta estava 

diretamente ligada a uma rede de interdependência, na qual a centralização é uma 

tendência natural. O modelo classifica alguns bens e serviços como centrais (serviços 

profissionais especializados), isto é, que só serão ofertados em algumas áreas 

específicas. Outra grande contribuição diz respeito ao processo de relativização da 

distância, diferenciando distância geográfica de distância econômica. 

August Lösch, economista alemão, publicou O Ordenamento Espacial da 

Economia (1940), tendo como objeto de estudo a busca do equilíbrio geral do espaço 

(localização e equilíbrio econômico), partindo da visão individualizada do problema da 

localização, ou seja, da visão do consumidor e/ou do produtor. 

Clemente (1994) salienta que a principal preocupação do modelo desenvolvido 

por Lösch é a busca do equilíbrio geral do espaço, que serviria de orientação básica para 

o planejamento eficiente, tanto do ponto de vista público quanto do privado. Segundo 

Benko (1999), a principal contribuição de Lösch para a teoria econômica do espaço foi 

sua análise das áreas de mercado e sua ligação com regiões econômicas, mostrando ser 

possível delimitar regiões econômicas não coincidentes com as fronteiras políticas.  

 Uma questão fundamental para a Teoria da Localização, aprofundada por Lösch, 

refere-se à explicação do porquê de a produção se concentrar espacialmente. Segundo 

ele, a dispersão total não ocorre porque existem economias de escala, capazes de 

proporcionar custo unitário mais baixo para a produção concentrada. Já a concentração 
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total não ocorre devido aos custos de transporte que a inviabilizam. Dessa forma, essas 

duas forças (economia de escala e custos de transporte) se contrapõem, resultando em 

maior ou menor concentração de acordo com predomínio de uma sobre a outra. No 

entanto, uma tendência ao barateamento dos transportes e ao aumento das economias de 

escala tendem a conduzir a uma maior concentração. Lösch inova ao introduzir no 

modelo, fatores como a diferenciação dos produtos, os custos de transporte, a dimensão 

da empresa e seus respectivos efeitos sobre as áreas de mercado.   

 

2.3.2 Desenvolvimento regional e a emergência das disparidades regionais  

 

 Conforme visto, a ciência regional está diretamente associada ao debate quanto 

ao crescimento desequilibrado das regiões, bem como, por ser uma ciência social, e 

sofrer ações dos mais diversos fatores como social, o econômico, o político. Neste 

sentido, busca-se apresentar a evolução da teoria do desenvolvimento regional a partir 

da periodização utilizada por Diniz e Croocco (2006), na qual os mesmos distinguem 

três grandes fases da política de desenvolvimento regional e seus respectivos marcos 

teóricos. 

 A primeira fase é marcada, segundo os autores, pelo ambiente macroeconômico 

keynesiano, anos 1950 e 1960. Caracterizada essencialmente pelo enfoque na demanda 

(princípio da demanda efetiva), por uma ampla participação do Estado como agente 

ativo para buscar o pleno emprego. Em nível de política regional vê-se a construção de 

políticas do tipo top-down, de pólo de crescimento. Teoricamente, predomina a hipótese 

de negação dos mecanismos de correção automático do mercado. Os principais autores 

dessa fase são Hirschman (1958), Myrdal (1963) e Perroux (1955) . 

 Uma segunda fase seria marcada pelo final da década de 1970 e início dos anos 

1980, a qual os atores chamam de enfoque na competitividade – marca o ceticismo 

quanto à eficácia dos instrumentos de política keynesiana e, como resposta há o re-

aparelhamento das concepções de que o mercado seria capaz de garantir o crescimento 

econômico no longo prazo. A situação macroeconômica é diametralmente oposta à fase 

keynesiana. O enfoque passa ser na flexibilização das condições de oferta; o Estado por 

sua vez, assume responsabilidades mínimas. Em nível regional, duas grandes novidades 

surgem, são elas: i) a incorporação de aspectos institucionais e, ii) a valorização do 

aspecto local de combate à desigualdade. 
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 A terceira fase seria um mix a entre as políticas de caráter exógeno (abordagem 

keynesiana) com políticas endógenas (abordagem da competitividade).  

 Por questão didática acompanha-se a periodização sugerida por Diniz e Croocco 

(2006), onde se busca descrever primeiramente, os elementos fundamentais da literatura 

sobre o desenvolvimento regional ao longo das décadas de 1950 e 1960, partindo da 

hipótese que o desenvolvimento regional, como já salientado, está diretamente 

associado ao crescimento desequilibrado das regiões; e, que este torna-se melhor 

compreendida quando se nega as principais premissas que sustentam o paradigma 

neoclássico, ou seja, da perfeita flexibilidade dos preços, da mobilidade dos fatores de 

produção, pois, caso contrário, não haveria desigualdade, e tão logo perder-se-ia o 

objeto de estudo. Antes, porém, se define conceitos essenciais tais como espaço e 

região. 

 É unanimidade entre os pesquisadores da Ciência Regional a complexidade da 

definição de espaço como ponto de partida para análise da questão regional. Para 

Carleial (1993) a questão espacial antecede à própria da questão regional, sendo o 

espaço a categoria que funciona como mediação entre as leis gerais do capital (abstrato) 

e a discussão regional, ou seja, como a materialização dessas leis, no caso concreto. 

 Segundo Santos (2012), o espaço
7
 deve ser considerado uma categoria, um fator 

de evolução social, nivelando-o à categoria da sociedade, assim como o econômico, o 

cultural-ideológico. Para o autor, o espaço tanto é conteúdo quanto forma, tanto contém 

como é contido pelas demais categorias (sociais, econômica, cultural).  

 Um segundo conceito que merece a atenção no estudo da política de 

desenvolvimento regional é o de região, que é entendida como algo dinâmico, fruto da 

fusão da paisagem geográfica com as relações históricas, ou seja, como uma categoria 

que explica a dinâmica social e próprio processo de localização regional. (CARLEIAL 

1993). 

 Diante da complexidade de conceituar a categoria região, Clemente (1994) 

apresenta uma classificação que resume os diferentes conceitos, a saber: região 

homogênea, região polarizada e região de planejamento. A região homogênea, de 

                                                           
7
Segundo Santos (2012) os elementos do espaço são: Homens, Firmas, Instituições, Meio Ecológico e a 

Infraestrutura. Os homens são elementos do espaço por conta da sua oferta/demanda por trabalho, as 

firmas têm como função a produção de bens, serviços e ideias, já as instituições produzem normas, ordens 

e legitimações, o meio ecológico como sendo o conjunto de complexos territoriais que constituem a base 

física do trabalho humano, e a infraestrutura como o trabalho do homem materializado e geografizado. 
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inspiração agrícola, é definida por unidades espaciais com características (estrutura de 

produção, consumo, recurso naturais etc.) uniformes; A região polarizada, por sua vez, 

tem inspiração industrial, correspondendo exatamente a interdependência/dependência 

das características dentro da região, ou seja, um conceito de espaço como campo de 

força; e, a região de planejamento, de inspiração nos serviços e administração pública, 

caracteriza-se por uma área administrativa e política que define uma unidade no sentido 

dos instrumentos políticos e tributários. 

    

A região corresponde a uma área geográfica que constitui uma entidade que 

permite, simultaneamente, a descrição de fenômenos naturais e humanos, a 

análise de dados socioeconômicos e a aplicação de uma política. Funda-se em 

duas características fundamentais: homogeneidade e integração funcional, e 

resulta, ao mesmo tempo, num sentimento de solidariedade vivida e em 

relações de interdependência com os restantes dos conjuntos regionais e com 

o espaço nacional e o internacional. (LAJUGIE 1979 apud BENKO 1999, 

p.18)   

  

 Conclui-se ser a região a materialização das relações sociais existente, ou seja, 

um mix de aparência (área geográfica) e sua essência (os fenômenos humanos). 

   

2.3.2.1 Política de Desenvolvimento regional: década de 1950 e 1960 

 

Ao longo das décadas de 1950 e 1960 essas questões ganharam mais ênfase no 

desenvolvimento da teoria econômica, mais especificamente na formação e 

consolidação teórica das políticas de desenvolvimento regional. Havia um entendimento 

de que o desenvolvimento regional não ocorreria automaticamente pelas forças do 

mercado, se fazendo necessária a presença do Estado como agente ativo para que os 

desequilíbrios fossem no mínimo equalizados (DINIZ; CROCCO, 2004). Segundo 

Amaral Filho (2011) coube ao Estado central, neste período, assumir papel ativo, 

produzindo ideias, definindo e implantando programas de desenvolvimento local e 

regional. 

Vários são os enfoques teóricos e estratégias de política regional que propunham 

um desenvolvimento regional mais equitativo, dentre eles destacam-se: A teoria do pólo 

de crescimento de Perroux (1967); causação de circular de Myrdal (1968), a transmissão 

inter-regional de Hirschman (1958), além da teoria da base de exportação de North 

(1977); as quais são brevemente expostas.  
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Segundo Perroux (1967), em sua ―Teoria do Crescimento Polarizado‖, o 

crescimento não se dá em todos os espaços, há uma manifestação em pólos de 

crescimento nas mais diversas formas. De modo que os espaços polarizados sofrem a 

ação do campo de forças de atração (centrípetas) e de repulsão (centrífugas). Tal relação 

é exemplificada por Clemente (1994), que afirma que uma empresa pode exercer forças 

de atração por mão de obra e fornecedores de matéria-prima e desempenhar forças de 

repulsão sobre possíveis concorrentes.  

Na análise Perrouxiana, utiliza-se a noção de espaço econômico (abstrato) por se 

tratar de um termo mais amplo referente à intervenção do homem no espaço, assumindo 

as mais diversas relações econômicas. O autor enfatiza as relações existentes entre 

indústrias classificadas como motrizes, que influencia a expansão através de seus fluxos 

e rendas geradas para outras indústrias. Há também as indústrias movidas, ou seja, 

aquelas que têm seu crescimento dependente das indústrias motrizes. A indústria motriz 

gera economias de aglomeração formando complexos industriais localizados; assim, a 

expansão regional é reflexo do crescimento dessas indústrias que formam o núcleo de 

desenvolvimento. Segundo Souza (2005) a noção de crescimento polarizado dominou o 

planejamento regional em vários países, pois para não enfraquecer os efeitos de 

encadeamento com a pulverização (dispersão) dos investimentos em todo o território 

nacional, a estratégia consistia em concentrá-los em pontos específicos 

estrategicamente, sendo segundo o autor, o Plano de Metas, um caso bem característico 

dessa proposta.  

Myrdal (1968) por sua vez mostra que as forças de mercado, quando não 

regulamentadas, aumentam as desigualdades regionais, pois, as atividades econômicas 

se concentram em determinadas áreas devido às vantagens competitivas, em detrimento 

de outras regiões. Ou seja, algumas regiões irão atrair certas atividades devido a uma 

série de vantagens competitivas, entre elas, mão-de-obra qualificada, disponibilidade de 

recursos naturais, infraestrutura, entre outros. Em contrapartida, as regiões mais 

atrasadas seriam prejudicadas, por não possuírem as mesmas vantagens que influenciam 

na decisão de investimentos nessas áreas. Isto é o que o autor definiu como processo de 

causação circular e cumulativa, ou seja, as regiões desenvolvidas tendem a desenvolver-

se cada vez mais (círculo virtuoso) e as subdesenvolvidas tendem a empobrecerem cada 

vem mais (circulo vicioso). 
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 A Teoria da Base de Exportação (TBE), desenvolvida por Douglas North 

inicialmente em 1955, tinha por objetivo explicar o desenvolvimento da região
8
 como 

um processo que tem sua origem ligada a um impulso externo, isto é, a demanda de seus 

produtos por outras regiões ou países, onde as exportações, através do efeito 

multiplicador, geram o desenvolvimento econômico da região. 

A TBE utiliza do multiplicador keynesiano e o seu conceito é similar ao da 

macroeconomia tradicional; há necessidade de definir as atividades exógenas situadas 

fora da economia regional ou que dependem de forças externas, como as exportações; 

determina-se o multiplicador observando o desenvolvimento histórico da base 

econômica, sendo este multiplicador aplicado para projeções da atividade total ou para 

medir impactos de variações na base exportadora sobre a economia regional, conforme 

equação abaixo;  

 

𝑘 =
1

1 − 𝑏 +𝑚
 

 Onde b representa a propensão marginal a consumir e m a propensão marginal a 

importar, recorrendo-se ao conceito keynesiano de injeção e vazamento de renda.  No 

caso de consumo interno, a renda é injetada nas despesas com produtos da região, e no 

caso das importações, a renda é vazada para consumir produtos derivados de 

importações.  

Através do modelo de North (1977) pode-se deduzir que as exportações 

apresentam um papel fundamental na determinação do nível de renda absoluta e per 

capita de uma região, ou seja, seriam o próprio motor que inicia o crescimento local 

e/ou regional, determinando seu alcance através do efeito multiplicador que as 

exportações produziriam sobre as outras atividades (Não-básicas), ou seja, TBE procura 

explicar os fatores que determinam o desenvolvimento de regiões ―novas‖ no longo 

prazo, tendo nas exportações a variável-chave; mas, à medida que a região se 

desenvolve, ela amadurece e se torna mais complexa, implicando no surgimento de 

novos setores básicos e atividades internas que possam se auto-sustentar para a 

formação da maior parte de sua renda.  

A partir das teorias citadas verifica-se que o desenvolvimento das atividades no 

espaço tem um papel importante associado à condição de sucesso ou atraso da região. 

                                                           
8
  Ao contrário de muitos autores, não se observa em North uma preocupação por conceituar região, a 

mesma é compreendida como área em que as atividades econômicas são desenvolvidas.    
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2.3.1 Mudanças estruturantes e o Novo paradigma do Desenvolvimento Regional 

 

 Objetiva-se com esta seção traçar um perfil das principais mudanças no cenário 

internacional e seus impactos na construção de um novo marco teórico das políticas 

públicas de cunho regional. Inicialmente relatam-se as principais mudanças 

estruturantes, como processo de reestruturação produtiva; emergência de um novo 

padrão tecnológico e a globalização (abertura comercial e financeira). Por conseguinte, 

se destaca como tais mudanças influenciaram a formulação de um novo marco teórico 

para a política de desenvolvimento regional, onde a capacidade de gerar novo 

conhecimento constitui um elemento central no processo de produção, competição e 

crescimento. (DINIZ, SANTOS; CROCCO, 2006 p. 92)  

  Apesar da importância do tema, não é o objetivo deste trabalho uma discussão 

mais aprofundada das principais mudanças estruturantes, mas vale ressaltar a 

importância das mesmas como referencial para a construção do novo paradigma de 

políticas públicas de cunho regional. 

 Para Amaral Filho (2011) a ciência regional esteve, até meados da década de 

1980, orientada pelos pressupostos da escola Alemã, onde a distância, os custos de 

transporte, a proximidade com as matérias-primas, do mercado consumidor eram 

elementos fundamentais para determinar a localização industrial, assim como fluxo dos 

fatores de produção. Segundo o autor, tais princípios, que serviram de base para 

formulação das políticas de desenvolvimento regional, foram sendo gradativamente 

deslocados, o que condicionou o surgimento de um novo marco teórico para o 

desenvolvimento regional.  

    Conforme relata Amaral Filho (2011), as mudanças estruturantes podem ser 

analisadas a partir dos seguintes fatores: i) crise de planejamento e de intervenção 

centralizadora, ou seja, o Estado central, como agente tomador isolado das decisões, vê-

se obrigado a descentralizá-las, passando a considerar cada vez mais outros entes 

políticos como o estado e os municípios, além dos atores sociais, valorizando assim, o 

território e poder local;  ii) reestruturação dos mercados, passando a lei de oferta a 

orientar o mercado baseando-se na redução de custos e flexibilidade nas decisões, nas 

ações e de como de produzir; iii) megametropolização; iv) globalização e abertura 

comercial, impondo às empresas e regiões um nível de competitividade sem 
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precedentes; v) Tecnologia da Informação e Telecomunicação (TI&T), cujo uso 

intensivo relativizou a importância do conceito de distância espacial. Assim, Amaral 

Filho (2011), reitera que tais mudanças quebram o padrão da dinâmica territorial, 

fazendo surgir uma nova dinâmica regional, assim caracterizada: 

 

Por outro lado, a nova dinâmica regional passou a favorecer elementos, 

noções e conceitos que até então não estavam sendo muito valorizados pela 

Ciência Regional. Referem-se a conceitos de divisão de trabalho smithiano, 

às externalidades marshallianas, às inovações schumpeteriana, às ações 

coletivas postas pelos institucionalistas, ao processo de aprendizagem 

evolutivo e à organização e constituição de redes. Todos esses elementos têm 

convergidos na direção da promoção dos ―rendimentos crescentes‖ dos 

fatores locais e regionais. (AMARAL FILHO, 2011 p.44-5).           

  

 Diante da dificuldade de sintetizar as transformações estruturantes, Amaral Filho 

(2011p.42) relata: 

Uma tentativa dessa natureza, [de sintetizar tais mudanças] é de grande 

envergadura, foi realizada pela chamada Escola da Regulação francesa, 

chamando-a de processo de passagem entre um sistema de produção em 

massa, do tipo fordista, para um sistema de produção flexível, pós-

fordistas(...)Parece significar que, presumivelmente, o capitalismo passaria a 

premiar agora as micros, pequenas e média empresas, principalmente 

flexíveis e inovadoras e, também regiões e territórios, principalmente os 

flexíveis e inovadores(...)     (AMARAL FILHO, 2008 p.42 grifo nosso) 

 

 Segundo Benko (2002), quanto ao processo de reestruturação produtiva 

observou-se a partir da segunda Guerra mundial um virtuoso crescimento econômico 

que tentou ofuscar a eterna dualidade do sistema capitalista (capitalistas versus 

trabalhadores), concepção essa vivenciada principalmente pelos países centrais, onde a 

gestão de políticas macroeconômicas de cunho keynesiano tentou botar para debaixo do 

tapete da história econômica categorias permanentemente presentes neste sistema: crise, 

por exemplo. Esta se configurou como elemento devidamente ultrapassado; no entanto, 

não foi isso que a história mostrou, quando a partir de meado da década de 1970, 

observou-se uma redução na taxa de crescimento, assim como um aumento da inflação e 

do desemprego nos países centrais. 

 Em análise a esse processo de mudança, Benko (2002) alega que se formou, logo 

após a Segunda Guerra Mundial, uma espécie de círculo virtuoso do crescimento, onde 

o modelo de produção fordista foi capaz de produzir em massa e com isso gerou um 

número cada vez maior de empregos, bem como de novos consumidores de bens de 

consumo, e por conseguinte uma maior demanda de bens de capital. Segundo o autor, 

neste período, há uma mudança na dinâmica dos novos espaços econômicos, ou seja, 
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uma mudança na organização territorial do capitalismo, fruto da crise do sistema de 

produção fordista
9
 onde as empresas se repartiriam fugindo da concorrência e buscando 

maior aproximação do cliente. Conforme visto, a ciência regional alicerçou suas 

decisões tendo por base nos pressupostos como distância, os custos de transporte, a 

proximidade com as matérias-primas, do mercado consumidor para determinar a 

localização industrial; todavia, esses mecanismos foram sendo gradativamente 

relativizados pela evolução dos meios de transporte e de comunicação (BENKO 1999). 

 Tais mudanças se fizeram sentir, quando a partir da década 1970, o processo de 

inovação tecnológica fez surgir novas atividades, que passaram a exigir novos processos 

de organização espacial (BENKO,2002). Segundo o autor: 

 

Os conhecimentos teóricos são insuficientes, a teoria da localização está em 

crise e a concepção weberiana perdeu interesse e principalmente não nos 

informa sobre o comportamento industrial contemporâneo. Além disso, as 

novas concepções pós-weberianas, só aparecem de maneira tímida, 

essencialmente nos países anglo-saxônicos. (BENKO, 2002 p.132) 

 

  Segundo Benko (2002), cria-se um mecanismo em redes como forma de 

desconcentração das grandes empresas, em resposta a esse novo contexto de 

localização, ou seja, uma mudança na organização territorial do capitalismo, fruto da 

crise do sistema de produção fordista, onde as empresas se repartiriam fugindo da 

concorrência e buscando maior aproximação do cliente. Incorporam-se a ―velha ideia‖ 

de localização industrial, fatores mais dinâmicos de localização, construindo assim um 

parâmetro de localização. Eis o que diz Araújo (1999):  

 

 (...) cabe destacar, como pano de fundo, que o novo paradigma tecnológico e 

produtivo, baseado na microeletrônica e centrado na produção flexível, ao 

lado da crescente hegemonia do movimento de globalização (financeira, 

produtiva, tecnológica e mercantil) tende a se difundir na economia mundial 

impactando profundamente países como o Brasil.(...) 

Dentre os novos elementos capazes de atrair atividades e investimentos, 

especialmente no que diz respeito às atividades industriais, vêm sendo 

frequentemente apontado: a existência de mão-de-obra qualificada, a 

presença de competentes Centros de Ensino e Pesquisa Científica e 

Tecnológica, a existência de um bom clima de negócios (....). (ARAÚJO, 

1999 p 151 grifo nosso).             

  

  Schneider (2004) ressalta a capacidade da economia capitalista de se ajustar às 

transições. 

                                                           
9
 Caracterizado por uma padronização dos processos, por uma articulação funcional entre a produção em 

massa e o consumo em massa, assim como o aumento da produtividade em consequência do aumento da 

demanda, que segundo autor é o que mantinha fixa a taxa de lucros. 
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Trata-se dos efeitos e dos condicionantes impostos pela globalização que, 

sinteticamente, pode ser caracterizada, conforme definiu Castells (1999), pela 

excepcional capacidade da economia capitalista de ajustar, em escala 

planetária, a interdependência entre as condições de tempo e espaço no 

processo global de produção de mercadorias. Essa interdependência se 

expressa através da descentralização industrial, da velocidade de contato 

provocado pelas novas telecomunicações, através da integração dos capitais 

financeiros, comerciais, agroindustriais etc. (SCHNEIDER, 2004, p 90, grifo 

nosso).         
 

 

 Kon (2004), destaca ao analisar o processo de inovação e a reestruturação 

produtiva que: 

 
(...) durante os anos 70 e particularmente na década seguinte, uma nova 

espécie de reestruturação e de devido às mudanças tecnológicas baseadas nas 

formas flexíveis de organização do trabalho e dos processos produtivos, que 

necessitavam de uma mão-de-obra mais qualificada, tendo em vista que o 

trabalho mais barato e menos qualificado não mais mostrava vantagens 

comparativas. Neste sentido, o movimento internacional do capital, no 

caminho de investimento em produção, começou a procurar economias que 

oferecessem serviços especializados mais sofisticados. Como resultado, a 

maior parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento está passando 

por transformações consideráveis na estrutura produtiva de suas economias, 

de acordo com a capacidade de oferecer a esses novos investimentos a infra-

estrutura básica para o apoio das transformações. (KON, 2004, p. 65 e 66)  

 

 

 Quanto ao processo de reestruturação produtiva infere-se o surgimento de um 

novo paradigma de localização industrial muito mais interdependente e dinâmico, em 

que relativização do fator distância e sua implicação nos custos de transporte, 

adicionados à descentralização político-administrativo, valoriza o território, que passa a 

ocupar lugar de destaque na formulação de políticas regionais; e em vez de apenas 

receber, passivamente, políticas, programas de desenvolvimento já prontos do governo 

central, o desenvolvimento local ou regional passa a receber, cada vez mais, influências 

dos protagonistas locais. (AMARAL FILHO, 2011, p. 46).       

 Se, por um lado, durante os anos 1960 e 1970, políticas públicas de 

desenvolvimento regional foram excessivamente centralizadas no Estado, passa-se a 

partir dos anos 1980, e mais especificamente, a partir da década de 1990, com a 

descentralização político-administrativo, a ter maior ênfase no processo de decisão de 

investimentos os atores sociais, caracterizados por tomarem suas decisões de forma 

―autônoma‖, a partir dos mais diversos arranjos sociais locais, tais como, os conselhos 

(os mais diversos), orçamento participativo, etc.  
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 Segundo Brandão (2007) procurou-se consolidar um novo padrão de 

desenvolvimento, pensado exclusivamente a partir do cunho local, dependendo apenas 

da força de vontade dos agentes empreendedores que mobilizariam as forças endógenas 

de qualquer localidade. O autor faz então severas críticas a tais políticas, primeiramente 

por acreditar que as mesmas negam o essencial do modo de produção capitalista, ou 

seja, a luta de classe; assim como a ausência quase que completa do Estado, a 

negligência com as políticas de cunho macroeconômicas, em síntese, com um 

verdadeiro processo de despolitização sobre a questão do desenvolvimento local e 

regional.  

 Ortega (2008) tem visão um pouco mais emblemática. Segundo o autor, houve 

na verdade um forte ataque à presença do Estado como agente essencial ao 

desenvolvimento regional, que tinha por finalidade transferir aos agentes locais a 

obrigação com a emancipação de cada região, ressaltando que tal proposta era 

diretamente apoiada pelas agências multilaterais (Fundo Monetário Internacional e 

Banco Mundial). O autor aprofunda sua análise ao destacar que, o que em princípio 

pareceria contraditório para o momento histórico (Estado mínimo), as agências 

internacionais continuarem a financiar, essencialmente infraestrutura, como política de 

desenvolvimento local, era justificado por gerar condições externas capazes de reduz 

custo de transação, de transporte, de produção etc. Mas, segundo Ortega (2008), o 

verdadeiro interesse ia além, o Estado Liberal na verdade estava ―terceirizando‖ para os 

agentes locais a responsabilidade pelo desenvolvimento, que se porventura não fosse 

alcançando, era de pura e inteira responsabilidade dos mesmos, eximindo o Estado de 

sua maior responsabilidade, isto é, de promover e gerir políticas públicas de combate a 

desigualdades regionais. 

 Conforme destaca Amaral Filho (2011) ainda há certa dificuldade em construir 

um novo referencial teórico para o pensamento e planejamento regional, dada a 

complexidade e profundidade das mudanças estruturantes ocorridas; no entanto, o autor 

destaca que há, pelo menos, três grandes contribuições que chamam a atenção, das quais 

destacamos uma: 

[A] Contribuição dos institucionalistas, neoschumpeterianos e evolucionistas: 

chamados localistas (distritos industrial; cluster marshalliano; arranjo e 

sistema produtivo local) são aqueles que valorizam todos os elementos 

extrapreço ou extramercado que, para eles, jogam o importante papel na 

coordenação das decisões e na alocação dos fatores. Nessa mesma via 

encontram-se,desde muito, os geógrafos humanos que, historicamente, já 

destacam a supremacia do processo de construção e do território, no lugar da 

dotação de fatores. . (AMARAL FILHO, 2011, p 45).            
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 Reiterando a concepção neoschumpeteriana em que a inovação é elemento 

central da competição e desenvolvimento econômico, conforme visto no capítulo 1, 

Diniz e Crocco (2006) destacam que as mudanças estruturantes reformularam o ponto 

de vista teórico também da teoria do desenvolvimento regional, ao incluírem as 

inovações ou as mudanças tecnológicas como elemento essencial na explicação do 

surgimento de novas áreas industriais, bem como de novas formas de organização e de 

aglomeração produtiva. Todavia, os autores ressaltam que mesmo as regiões que não 

estejam na fronteira de inovação tecnológica, mas que se especializaram na produção de 

bens primários ou serviços simples, podem se beneficiar das mudanças tecnológicas, 

com a inserção da informática, por exemplo, na busca de uma produção mais eficiente, 

ou, em muitos casos quando, a tecnologia já se encontra disponível, exigindo apenas 

adaptá-la ao seu processo produtivo.   

 Dessa forma, apesar da dificuldade de consolidar um referencial de política de 

desenvolvimento regional, reafirma-se que esse novo paradigma, em construção, tem 

como objetivo melhorar a competitividade das regiões a partir da exploração do 

potencial subutilizado; assumindo uma abordagem de desenvolvimento integrado; 

ampliando a ideia de capital a partir da combinação de capital físico, do mercado de 

trabalho, ambiente de negócio, do capital social, assumindo como atores os diferentes 

níveis de governo. (OCDE, 2009 b, p. 52; apud RESENDE, 2014)      
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3 PADRÃO DE INOVAÇÃO BRASILEIRO 

  

 Considerando que a inovação é um processo caracterizado por grandes riscos e 

fortes incertezas, destaca-se a necessidade de analisar o processo de financiamento 

público, tendo em vista que o setor privado provavelmente poderia se sentir menos 

atraído, graças às dificuldades citadas. Para isso parte-se da contextualização da Política 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Brasil, buscando associar os mecanismos 

de políticas de fomento a inovação com políticas de cunho regional. 

 A partir do final da década 1990 e início dos anos 2000, há uma reestruturação 

no panorama de financiamento à inovação, que passa pela aprovação de leis como a Lei 

nº 10.973/2004 conhecida como ―Lei de Inovação‖ e da Lei nº 11.196/2005 a chamada 

―Lei do Bem‖, isto é, pela consolidação de um novo arcabouço jurídico, bem como pela 

ampliação das formas e fontes de financiamento (fundos setoriais e subvenções), que 

visam ampliar a interação entre empresas, universidades e centros de pesquisa.  

 .  

3.1 POLÍTICA DE CT&I E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

 A sistematização da Política de Ciência e Tecnologia e Inovação – CT&I
10

 no 

Brasil tem início no final da década de 1940, com a criação da Sociedade Brasileira para 

o Progresso de Ciência –SPBC, o que fez crescer a pressão por uma política de 

inovação mais ampla. Dessa forma, foram criados dois novos órgãos: Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq) em 1950, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) em 1951 e mais tarde, no final da década de 1960, institui-

se a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

 Segundo Sicsú e Bolaño (2007, p 6) este momento constitui-se por uma Política 

de Ciência e Tecnologia explícita e de âmbito nacional caracterizada por esforços na 

formação de recursos humanos e em pesquisa básica e aplicada mediante processo de 

reestruturação das universidades públicas e dos institutos de pesquisa; logo, não havia 

uma preocupação efetiva com as diferenças regionais da base técnico-científica já 

instalado. Tal fase perdurou até o início dos anos 1970. Essa fase, se tomado como 

                                                           
10

 Apesar de tratarmos desde o início da Política de Ciência Tecnologia e Inovação CT&I, ressalta-se que 

é somente no início dos anos de 1990 que de fato o termo ―inovação‖ é incorporado ao termo Ciência e 

Tecnologia. 
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referência à classificação utilizada Viotti (2003), quanto aos modelos interpretativos da 

evolução do processo de inovação, pode ser enquadrada como modelo linear, ou seja, 

aquele em que há claramente etapas sucessivas pelas quais o processo de inovação 

necessariamente deva passar. Neste caso, a inovação é um processo retilíneo que tem 

início na pesquisa básica e aplicada, passando para o experimental; e, por conseguinte, à 

produção, culminando com a comercialização. 

    Por sua vez, no cenário internacional, a década de 1970 caracteriza-se por fortes 

crises, sendo a do petróleo umas das principais. Tal crise de alguma forma forçou os 

países periféricos a buscarem, internamente, fontes alternativas de energia, por exemplo. 

No Brasil, o processo de reestruturação produtivo esteve presente na criação e 

implementação dos Planos Nacionais de Desenvolvimento – PND. E, diante desse 

contexto, a Política de CT&I procurou estabelecer articulação com as ações dos Planos 

Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PBDCT I, II e III.  

 Segundo Cavalcante e Fagundes (2007), embora tais planos tivessem uma visão 

da política regional como estratégia de desenvolvimento nacional, os instrumentos que a 

operacionalizavam mantiveram um modelo paralelo de atuação, que privilegiava a 

relação individualizada com os agentes, enfraquecendo a formação de uma visão 

sistêmica da política de inovação. Além do mais, o fim do modelo de substituição de 

importação, em meados da década de 1980, encerra o modelo de caráter de 

planejamento e coordenador da Política de Ciência e Tecnologia. 

 A década de 1980 caracteriza-se por uma forte descentralização da Política de 

CT&I, pois, como diagnosticado pelo CNPq, a descentralização minimizaria a 

duplicidade de recursos existentes bem como sua pulverização, passando assim, as 

unidades da federação a investirem na formação de seus institutos locais de CT&I, 

fazendo com que surgissem novas fundações de amparo à pesquisa e fundos estaduais 

de financiamento a CT&I. (Marcelino e Vasconcelos, 1984 apud; CAVALCANTE E 

FAGUNDES 2007) 

 Na década 1990, reitera Sicsú e Bolaño (2007), observa-se por parte do governo 

federal um processo de descentralização da política de CT&I onde os estados passam a 

assumir, a partir das suas secretárias estaduais e de suas agências de fomento, a 

responsabilidade para o desenvolvimento regional da CT&I. Os autores ressaltam que 

neste período há movimentos assimétricos por parte das unidades federativas. Observa-

se que já há um descolamento das ações, onde alguns estados parecem ter dado uma real 

importância ao processo, enquanto outros, por diversas razões, nem tanto. É nesta fase 
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que consolidam os estados como: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco, 

no que se refere à atenção dada à inovação enquanto elemento importante da política de 

desenvolvimento.  

 Ressalta-se ainda que tal período ficou marcado pela ausência de um projeto 

nacional de CT&I. Todavia, como chamam a atenção Cavalcante e Fagundes (2007) há 

no processo de descentralização da Política de CT&I um conjunto de variáveis que 

estão fora do controle dos governos estaduais, ou seja, que os limitam e, por 

conseguinte, afetam diretamente os níveis de competitividade e as estratégias  

tecnológicas adotadas pelos diferentes segmentos produtivos, tais como a determinação 

das taxas de juros, da taxa de câmbio, uma maior mobilidade dos fatores de produção.  

 Após a estabilização econômica, no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

nota-se um esforço de coordenação e integração das atividades de CT&I, buscando 

conjugar tais políticas com outros elementos de política regionais e setoriais, sendo isso 

visível no Plano Plurianual (PPA) / 1996-1999 o qual contemplava ações das agências 

ligadas a CT&I, com objetivo de reduzir as desigualdades regionais com ações da 

União, com parcerias dos estados, dos municípios e da iniciativa privada (SICSÚ e 

BOLAÑO 2007).  

 Essa tentativa de conciliação de política de CT&I e desenvolvimento regional 

torna-se mais evidente na elaboração de uma agenda regional no chamado Livro Branco 

de Ciência e Tecnologia no Brasil, no qual há uma maior ênfase no processo de 

regionalização da CT&I. 

 

(...). consolidar um Sistema Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação 

integrado e diferenciado que valorize as potencialidades de cada região e que 

propicie a efetiva articulação das ações dos diferentes atores públicos e privados 

regionais no processo de CT&I. Contempla-se, nesse sentido, uma efetiva 

integração nacional, contribuindo para trazer todas as regiões a patamares de 

desenvolvimento que reduzam as disparidades, dotando-as com infra-estrutura 

científica  e  tecnológica  apropriada  para  dar  suporte  ao  seu  

desenvolvimento socioeconômico e produtivo. (Livro Branco de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002, p. 35)   

 

 A partir de 2002, com a mudança de governo, evidencia-se uma alteração de 

perspectiva da política de inovação, passando essa a existir de forma mais dispersa 

dentro de dois megaobjetivos, que eram: I) Indústria forte, que visava fortalecer e 

expandir a base industrial brasileira; II) e projeto Inova Brasil, que visava aumentar a 

capacidade inovadora das empresas.  



52 
 

 A política de CT&I reaparece de forma mais evidente com o lançamento em 

2004 da Política Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior (PITCE) a qual 

contemplava três planos distintos: 1) Linhas de ação horizontais, que incorporavam 

aspectos como inovação e desenvolvimento tecnológico; inserção externa; 

modernização industrial; ambiente institucional/aumento da capacidade  produtiva; 2) 

Opções estratégicas, que estimulavam setores relevantes como os de semicondutores, 

software, bens de capital e fármacos; 3) Atividades portadoras de futuro, que atentavam 

para setores em pleno avanço em termos tecnológicos como biotecnologia,  

nanotecnologia,  biomassa/energias renováveis. (HOLLANDA, 2010).  

A PITCE tinha como objetivo promover um aumento da eficiência econômica 

através da inovação tecnológica e da diferenciação de produtos e serviços, além de 

promover um aumento das exportações.  Tal política era constituída de um total de 11 

programas distribuídos em 57 medidas, consolidada em três documentos: a) Sexta Carta 

de Concertação; b) Política Industrial como Consenso para uma Agenda de 

Desenvolvimento; e, c) Medidas de Política Industrial e de Comercio Exterior. Quanto à 

PITCE, CAMPANARIO et al., 2005 afirmam que: 

 

Resta salientar que a partir desses três documentos é possível ter uma ideia do 

espírito da orientação governamental: aproveitar as potencialidades da base 

produtiva local e induzir a criação de vantagens competitivas dinâmicas por 

meio da maior valorização da inovação tecnológica na empresa tendo o setor 

industrial como base do desenvolvimento econômico no contexto de 

estabilidade monetária e de restrições de natureza fiscal (CAMPANARIO 

2005 p 10).  

 

 Segundo Morais (2008) houve no início dos anos 2000, como ver-se-á adiante, 

uma reestruturação da política de apoio à inovação, a fim de estimular a modernização 

tecnológica das empresas, bem como aprofundar a cooperação entre os diversos agentes 

públicos da área de ciência tecnologia e o setor produtivo. Dentre tais fatores pode-se 

citar a criação dos Fundos Setoriais de Ciências e Tecnologia, conhecidos como FS`s, 

 Os Fundos Setoriais visavam à ampliação do fluxo de recursos, transparência na 

gestão de programas e incremento da competitividade das empresas brasileiras. Estes 

representaram uma inovação institucional, pois contornavam de alguma forma as 

limitações impostas pelo Tesouro, como será visto na seção seguinte, um das principais 

limitações do financiamento público, já que passam a ter sua massa de recursos 

vinculados a leis específicas.  
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FUNDOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO  

Fundo Base Legal Fonte de Receita 

Fundo Setorial de 

Petróleo e Gás Natural 

CT-PETRO  

Lei 9.478   

6/8/1997)  

 

25% da parcela do valor dos royalties que exceder a 5% da 

produção de petróleo e gás natural.  

 

Fundo Setorial de 

Energia  

CT-ENERG   

 

Lei 9.991 

 (24/7/2000)  

 

0,75% a 1% do faturamento líquido das concessionárias de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Fundo Setorial de 

Recursos Hídricos  

CT-HIDRO  

 

Lei 9.993  

(24/7/2000)  

 

4% da compensação financeira recolhida pelas empresas 

geradoras de energia elétrica (equivalente a 6% do valor da 

produção de geração de energia elétrica).  

Fundo Setorial de 

Transportes Terrestres  

CT-TRANSPORTES  

Lei 9.992  

(24/7/2000)  

 

10% da receita arrecadada pelo Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem - DNER - em contratos firmados com 

operadoras de telefonia, empresas de comunicações e similares, 

que utilizem a infra-estrutura de serviços de transporte terrestre 

da União.  

 

Fundo Setorial Mineral  

CT-MINERAL   

Lei 9.993  

(24/7/2000)  

 

2% da compensação financeira do setor mineral, devida  

pelas empresas detentoras de direitos minerários.  

 

Fundo Setorial 

Espacial  

  

CT-ESPACIAL   

 

Lei 9.994  

(24/7/2000)  

 

25% das receitas de utilização de posições orbitais; 25% das  

receitas auferidas pela União relativas a lançamentos; 25%  

das receitas auferidas pela União relativas à comercialização  

de dados e imagens obtidos por meio de rastreamento, 

telemedidas e controle de foguetes e satélites; e o total da receita 

auferida pela Agência Espacial Brasileira (AEB), decorrente da 

concessão de licenças e autorizações.  

 

Fundo para o 

Desenvolvimento  

Tecnológico das 

Telecomunicações  

FUNTTEL*  

 

Lei 10.052  

(28/11/2000) 

0,5% sobre o faturamento líquido das empresas prestadoras de 

serviços de telecomunicações e contribuição de 1% sobre a 

arrecadação bruta de eventos participativos, realizados por meio 

de ligações telefônicas, além de um patrimônio inicial resultante 

da transferência de R$ 100 milhões do Fundo de Fiscalização 

das Telecomunicações.  

Fundo Setorial para 

Tecnologia da  

Informação  

CT-INFO  

 

Lei 10.176  

(11/1/2001)  

 

0,5% do faturamento bruto das empresas de informática 

beneficiárias dos incentivos fiscais da Lei 10.176 (Lei de 

Informática).  

 

Fundo Setorial de 

Biotecnologia   

CT-BIO  

Lei 10.332  

(29/12/2001)  

 

7,5% de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio 

Econômico - CIDE, instituída pela Lei 10.168, cuja arrecadação 

advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de 

recursos ao exterior para pagamento de assistência técnica, 

royalties, serviços técnicos especializados ou profissionais. 

Fundo para o Setor de 

Agronegócios  

CT-AGRO 

Lei 10.332  

(29/12/2001)  

 

17,5% da CIDE, instituída pela Lei 10.168.  

 

Fundo Setorial de 

Saúde   

CT-SAÚDE   

Lei 10.332  

(29/12/2001)  

 

17,5% da CIDE, instituída pela Lei 10.168.  

 

Fundo para o Setor 

Aeronáutico  

CT-AERO 

Lei 10.332  

(29/12/2001)  

 

7,5% da CIDE, instituída pela Lei 10.168. 

Fundo de Infra-

estrutura  

 CT-INFRA 

Lei 10.197 

(14/2/2001) 

20 % dos recursos destinados a cada um dos Fundos de Apoio 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

 

Fundo de Interação Lei 10.168  50% da CIDE sobre a remessa ao exterior a título de pagamento 
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Universidade-Empresa   

CT-VERDE-

AMARELO  

(29/12/2000) 

e Lei  

10.332 

(19/12/2001)  

 

de royalties, assistência e serviços técnicos, mais 43% da receita 

estimada do IPI incidente sobre os bens e produtos beneficiados 

pelos incentivos fiscais da Lei de Informática 

Fundo da Amazônia  

CT-AMAZÔNIA   

Lei 10.176 

(11/1/2001)  

e Decreto 

4.401  

(01/10/2002)  

 

Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das empresas que 

tenham como finalidade a produção de bens e serviços de 

informática industrializados na Zona Franca de Manaus 

Fundo para o Setor de 

Transporte Aquaviário 

e Construção Naval 

CT-AQUAVIARIO 

 

Lei 10.893  

(13/07/2004)  

 

3% da parcela do produto da arrecadação do Adicional ao Frete 

para a Renovação da Marinha Mercante que cabe ao Fundo da 

Marinha Mercante. 

*Único fundo não gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas pelos Ministério das 

Comunicações.   

Fonte: Hollanda, (2010). 

 

 Segundo Hollanda (2010), os Fundos Setoriais não tinham por objetivo financiar 

diretamente as empresas, mas fomentar grandes projetos de pesquisa e estimular 

parceiras entre empresas, universidades e institutos de pesquisas. Apesar de garantir no 

orçamento recursos para inovação, os FS`s se depararam com dois grandes problemas: 

a) o contingenciamento dos recursos; e b) a falta de um arcabouço jurídico que 

facilitasse a aplicação dos recursos (IPEA 2008). 

 Dito isso, retoma-se a atenção para a relação entre as Políticas de CT&I e 

desenvolvimento regional, uma vez que os Fundos Setoriais são obrigados por leis a 

destinarem parte dos seus recursos ao combate a desigualdade regional como afirmam 

SICSÚ e BOLAÑO (2007). 

Os Fundos Setoriais, criados como nova forma de financiamento estável, 

contínuo e não-orçamentário, vêm possibilitar a movimentação de cadeia do 

conhecimento e da inovação tecnológica do país, proporcionando 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, visando dotar o País de 

condições para competir no mundo globalizado. Os fundos apresentam uma 

perspectiva regional ao destinarem 30% dos recursos para a Amazônia, 

região Centro-Oeste e Nordeste, visando capacitá-los para demandar e 

absorver com eficiências esses recursos. (SICSÚ e BOLAÑO 2007 p 32 grifo 

nosso) 

 

 Segundo o relatório da FINEP – Relatório de gestão de FNDCT/Fundos 

Setoriais (2015), apesar da obrigação legal houve um profundo descumprimento, até 

2004, da aplicação regional mínima exigida por lei, sendo que neste período apenas três, 

dos dezesseis fundos existentes, cumpriram a aplicação do mínimo obrigatório, a saber: 

CT-HIDRO, CT-INFRA e CT-AGRO.  
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 Tal situação se inverte a partir de 2005, onde praticamente todos os fundos 

atingem a meta legal, a despeito de ainda se identificarem grandes limitações uma vez 

que:  

(...) embora os termos de  referências encaminhados  às  agências  busquem 

contemplar  a  exigência  legal  de  aplicação  regional,  tanto  nos  editais  como  

nas  encomendas,  a execução específica de alguns Fundos no exercício não 

alcança os percentuais planejados, seja em razão do julgamento dos editais, seja 

por atraso ou cancelamentos na contratação dos projetos, seja devido à 

configuração atual dos atores de determinado setor, como no caso do CT-AERO, 

em que a maior parte das instituições que desenvolvem pesquisa e 

desenvolvimento na área estão localizadas na Região Sudeste, particularmente 

no estado de São Paulo (FNDCT/Fundos Setoriais, Relatório, p.49, grifo 

nosso).  

 

 Neste contexto, mesmo com os novos instrumentos de financiamento a CT&I, 

como os Fundos, percebe-se uma distribuição desequilibrada dos recursos, que por sua 

vez está diretamente associada com a infraestrutura científica instalada nos estados. Tal 

fato pode estar relacionado com a ―existência‖ da hipótese do mecanismo de causação 

circular cumulativo, o que se coaduna com outros trabalhos que procuram demonstrar 

que há um processo de assimetria no sistema de inovação entre as regiões brasileiras, 

como o de Albuquerque (1996), que relata os desníveis científico/tecnológico e a 

concentração de recursos no sudeste do país; o de Cassiolato e Lastres (1999), que 

partindo do conceito de Sistema Regional de Inovação (SRI), discute o 

desenvolvimento regional a partir das especificidades locais num contexto institucional; 

e, o de Rocha (2005), que discorre sobre desconcentração (educação, ciências e 

tecnologia) como estratégia de elevação da competitividade e do desenvolvimento 

regional. São trabalhos que demonstram a necessidade de se repensar a política de 

desenvolvimento região, sob esse novo paradigma tecnológico; contudo, levando-se em 

consideração as especificidades de cada região.    
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3.2- FINANCIANDO A INOVAÇÃO  

  

 O processo de inovação é um fenômeno complexo onde a busca do ―lucro 

extraordinário‖ é sua mola propulsora, carregado de riscos e incertezas quanto à 

realização ou não desse objetivo. Logo, seu processo de financiamento torna-se ainda 

mais peculiar, pois assume riscos adicionais quando comparados a outros tipos de 

investimentos (SICSÚ E ALBUQUERQUE, 1998).  

 Segundo Hollanda (2010), a lista de riscos associados ao financiamento das 

inovações está diretamente relacionada a) altos custos da busca dos ganhos extras, b) 

incertezas, c) caráter cumulativo do conhecimento. No entanto, conforme ressalta Dosi 

(1982), apud. Hollanda, (2010), há espécies de incertezas que são exclusivas, inerentes 

ao processo de inovação, são elas: incerteza técnica e incerteza de mercado. A primeira 

relaciona-se a satisfazer critérios técnicos, dos processos ou dos produtos, sem incorrer 

em custos crescentes de desenvolvimento e produção. Já a segunda, diz respeito ao 

processo seletivo do mercado, a reação dos concorrentes, dos consumidores, o que 

sinaliza para uma maior complexidade quanto ao processo de financiamento das 

inovações.  

 Rosenberg (2006) ao analisar as expectativas dos empresários quanto ao 

momento de inserir no mercado uma inovação, destaca mais um tipo de incerteza 

quanto ao processo de inovação, a que diz respeito ao processo de aprimoramento 

posterior pelas quais as inovações estão sujeitas. Assim, para o autor, a velocidade da 

obsolescência (maior ou menor) da inovação influencia diretamente na decisão de 

inovar, já que é capaz de atingir o ―lucro extraordinário‖, motivo maior da tomada de 

decisão entre inovar ou não. 

 Segundo Salerno e Kubato (2008), no Brasil dados da PINTEC de 2000, 2003 e 

2005 ratificam i) os riscos econômicos; ii) o elevado custo da inovação e; iii) a escassez 

de fonte apropriada de financiamento como os principais obstáculos ao processo de 

inovação nas empresas do setor industrial (SALERNO, KUBATO, 2008, p. 28, grifo 

nosso), realçando assim, a importância do presente estudo em traçar um panorama do 

financiamento público a inovação no Brasil.    

  No entanto, tais obstáculos do financiamento público à inovação no Brasil 

precisam ser relativizados, uma vez que o porte da empresa, pequena ou grande 

influencia diretamente no acesso ao crédito, conforme ver-se-á no decorrer dessa seção. 

Isso ocorre pois as grandes empresas se beneficiam de um leque maior de opção de 
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crédito, dentre eles o acesso a linhas de crédito do mercado internacional, por exemplo, 

o que já não acontece com as pequenas e médias empresas, ou seja, a dificuldade de 

financiamento diminui com o tamanho da empresa (PIRES-ALVES e ROCHA (2008) 

apud HOLLANDA (2010)). Isso por si só já seria base para que tratamentos e 

oportunidades também fossem diferenciados, permitindo desenhos de políticas de 

acesso para diferentes portes de empresas.   

 Dessa forma, dado a importância do tema, é salutar descrever os principais 

instrumentos de financiamento público da CT&I no Brasil. Todavia, em razão da 

complexidade e a evolução dos principais mecanismos de financiamento a seção que 

segue se divide em dois momentos: a política de CT&I no período de 1960 até 1990 

com destaque para FINEP, nesta para o crédito subsidiado, de forma contextualizar 

como ocorreria o processo; e, o segundo momento, a partir dos anos 2000, foco do 

estudo em tela, que marca um processo de reestruturação do aparato a inovação e o 

surgimento de novos instrumentos e atualização de outros, que passa a utilizar tanto o 

crédito subsidiado quanto os incentivos fiscais.   

 

3.2.1 Crédito subsidiado  

 

É importante destacar que as primeiras instituições que contemplaram a política 

de inovação no Brasil estão inseridas num modelo linear de inovação, isto é, em um 

modelo em que a inovação é tida como uma seqüência de atividades, que vai desde a 

pesquisa básica, passando à aplicada, bem como pela produção e, por fim, à 

comercialização. Segundo Koeller (2009) neste modelo as instituições são mais 

pragmáticas, ou seja, procuram responder de forma objetiva as situações concretas. 

Segundo a autora, um exemplo dessa concepção de inovação pode ser ilustrada a partir 

da fundação do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em 1887, que desenvolve 

pesquisa básica na área agrícola; e, na área de saúde, a criação do Instituto Federal de 

Seropatia, que depois se transformou em Instituto Oswaldo Cruz, em 1908, tendo como 

principal finalidade a produção de vacinas e soros. 

No início da década de 1950 é criado o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), 

atualmente chamado de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico; e que, segundo Cavalcante e Fagundes (2007) representou o 

financiamento na produção científica, e, na pós-graduação. Ainda no início dos anos 
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1950 também se criou a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), cujo objetivo era a formação e aperfeiçoamento de pessoal. 

Em 1967 é criada a Financiadora de Pesquisas e Projetos (FINEP), que tinha 

como propósito financiar
11

 pesquisas científicas e tecnológicas e cursos de graduação 

em universidades e instituições de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas 

empresas. A principal fonte de financiamento da FINEP era o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico das Empresas Nacional-ADTEN, cuja fonte de recursos 

era as transferências governamentais e, que foi até início dos anos 2000, a principal 

linha de financiamento para a inovação da FINEP. 

Segundo Hollanda (2010), esta era uma das características essenciais da 

instituição, ou seja, financiar a P&D nas empresas. No entanto, conforme destaca a 

autora, a forte dependência das transferências orçamentárias transformou-se no maior 

obstáculo ao financiamento da inovação. De acordo com o próprio relatório do órgão. 

Ao longo da sua história, a FINEP enfrentou períodos bastante diferenciados 

no que tange à captação de recursos para o financiamento de atividades de 

P&D, sempre marcado pela dependência do orçamento fiscal, dos ciclos da 

atividade econômica e das condições da política fiscal e monetária. Ao 

contrário de outras instituições financeiras que possuem um padrão de 

financiamento apoiado por Fundos Constitucionais, garantindo permanente 

estabilidade no fluxo de capital e fontes de financiamento, a FINEP é a única 

instituição financeira federal que não dispõe de nenhum instrumento desta 

natureza (FINEP, Relatório 2006,p 39, grifo nosso). 

 

Conforme destaca Hollanda (2010), há na atuação da FINEP outro fator que 

merece atenção, que é sua dupla condição de atuar ao mesmo tempo como agência 

provedora de recursos reembolsáveis e também como fonte de recursos não-

reembolsáveis; neste último caso, como gestora do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), desde 1971. Segundo a autora, 

essa peculiaridade permitiu que se desenvolvesse um forte elo entre os agentes que 

atuam simultaneamente, ou seja, empresas produtivas, universidades e institutos de 

pesquisa. 

Estudos de De Negri, De Negri e Lemos (2008) ressaltam o impacto deste 

instrumento no setor industrial, onde se percebeu que as firmas beneficiárias do 

programa têm um desempenho econômico e tecnológico bastante superior aos das não 

beneficiárias ―há evidencias concretas de que o programa ADTEN estimula os 

investimentos privados em P&D‖, aproximadamente 30% dos recursos do FNDCT 

                                                           
11

 A legislação brasileira a época não permitia a aplicação direta de recursos públicos não-reembolsáveis 

em empresas privadas. 
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eram destinados ao ADTEN, operando com prazo de carência de até 03 (três) anos; e 

com prazo de amortização de até 07(sete) anos (DE NEGRI et al.,p 279, 2008). 

Segundo Hollanda (2010) a ADTEN financiou desde a sua criação até o ano 

1991 aproximadamente 810 empresas, indicando o esforço de capacitação tecnológica. 

No entanto, ressalta uma nítida concentração num reduzido número de grandes 

empresas, onde as 100 maiores se beneficiavam com mais de 70% dos recursos do 

ADTEN, reiterando o que já havia sido dito sobre processo de relativização dos 

obstáculos, onde o porte da empresa pesa e, muito, para se ter acesso ao financiamento 

público para inovar. No entanto, tal concentração nos parece condizente com o próprio 

modelo de inovação predominante na época (modelo linear) e com o propósito da 

própria FINEP, ou seja, de capacitação tecnológica das empresas industriais.  

Outro aspecto que merece destaque é o papel desempenhado pelo FNDCT 

quanto ao crescimento do número de pós-graduação no país, com destaque aos cursos 

de doutorados. De acordo com o IPEA (2008) houve um crescimento significativo, pois 

em 1969 os cursos de pós-graduação chegavam a 125, em 1979 esse número já saltava 

para 974. Os cursos de doutorados saltaram de 32, para 257 no mesmo período, 

representando um crescimento de 680%.   

Contudo, a instabilidade e a descontinuidade dos fluxos de recursos efetivamente 

alocados no FNDCT, culminou com o comprometimento da produção científica e 

tecnológica do país. Segundo Basto (2003) apud De Negri  et. al. (2008), tal situação 

agravou-se nos anos de 1980 e 1990, pois além da restrição fiscal, houve dificuldade na 

obtenção de empréstimo externo. 

O final da década 1990 e início dos anos 2000, muda-se a agenda econômica 

governamental, onde o processo de abertura econômica se encarregaria de gerir o 

processo de inovação a partir da importação de bens de capital e intermediário. Esse 

fato se refletiu também em uma mudança de foco na atuação da FINEP, quando esta 

passa a abranger, além da capacitação tecnológica das empresas, o capital de giro para 

as atividades voltadas a gestão da qualidade e produtividade das empresas 

(HOLLANDA, 2010). Essa mudança de foco se materializa com o acréscimo do 

incentivo fiscal como mais um instrumento de política de inovação.   
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3.2.1-Incentivos fiscais 

 

  Os incentivos fiscais tornam-se mais vantajosos frente aos mecanismos diretos 

(crédito subsidiário), pois seu alcance é mais amplo, seus custos operacionais são 

menores, além da capacidade de gerar resultados num menor intervalo de tempo, em 

contrapartida, o mercado é que determinará a alocação dos gastos em P&D e, não mais, 

o Estado (PACHECO ,2005, apud HOLLANDA, 2010). Começa a se desenhar um 

novo padrão de financiamento as empresas que desejassem inovar. 

Essa mudança já havia sido sentida desde 1993 através da Lei 8.661/93 que 

criou dois novos programas de incentivos à inovação: Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico Industrial (PDTI) e o Programa de Desenvolvimento Tecnológico 

Agropecuário (PDTA). Para participarem de tais programas as empresas elaboravam 

projetos cujo objetivo era gerar, por meio de atividades de P&D na própria empresa ou 

da contratação dessas atividades de pesquisa, novos produtos e/ou processos, bem como 

para aprimorar os já existentes. Os projetos seriam então submetidos à análise do 

Ministério de Ciência e Tecnologia; e, em caso de aprovação, passavam a ter direito ao 

conjunto de incentivos fiscais por um período de até cinco anos. Tais incentivos podem 

ser assim resumidos: 

 Dedução de até 8% do imposto de renda devido com gastos em P&D; 

 Isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente 

sobre máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos para atividades 

de P&D; 

 Depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, aparelhos e 

instrumentos novos destinados a atividades de P&D; 

 Amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa 

operacional, no exercício em que forem efetuados, dos dispêndios 

relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às 

atividades de  P&D; classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para 

efeito de apuração do Imposto de Renda;. 

  Crédito de 50% do Imposto de Renda retido na fonte e redução de 50% 

do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), incidentes sobre os 

valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou 

domiciliados no exterior, a título de royalties, assistência técnica ou 
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científica e serviços especializados, previstos em contratos de 

transferência de tecnologia averbados  

  Dedução, pelas empresas industriais e/ou agropecuárias de tecnologia 

de ponta ou de bens de capital não seriados, como despesa operacional, 

da soma dos pagamentos em moeda nacional ou estrangeira, a título de 

royalties, assistência técnica ou científica, até o limite de dez por cento 

da receita líquida das vendas dos bens produzidos com a aplicação da 

tecnologia objeto desses pagamentos, desde que o PDTI ou o PDTA 

esteja vinculado à averbação de contrato de transferência de tecnologia. 

(IPEA 2008). 

 

 Segundo Avellar (2008, p. 16) a importância de programas dessa natureza reside 

no fato de abranger todos os tipos de empresa, além de reduzirem “os custos das 

atividades inovativas com equidade, independentemente do tipo de projeto de P&D, do 

tamanho da empresa, da origem do capital e do setor de atividade do qual participa”. 

 Em contrapartida, há autores como Salerno e Kubato (2008) que destacam que 

tais incentivos, como os programas PDTI e PDTA, embora fossem importantes, tinham 

fortes limitações, tais como:  

(i) Um grande deslocamento de parte do corpo técnico dos ministérios para 

avaliar os projetos; 

(ii)  Muita atenção aos procedimentos formais, mas pouca atenção aos 

resultados obtidos
12

 ; 

(iii)  Eliminação de empresas que não têm corpo técnico com experiência na 

elaboração desse tipo de projeto; 

(iv) Por fim, fazem com que empresas de um ramo específico, como 

montadoras, por exemplos, efetuem P&D apenas para obter grande redução de 

impostos.  

 Avellar (2008) por sua vez, corrobora com tais críticas resumindo quatro 

das principais limitações do uso de instrumentos como incentivos fiscais como forma de 

financiar a inovação: 

                                                           
12

  Corder (2006), por sua vez, destaca como um dos principias problema referentes a programas dessa 

natureza, a dificuldade de mensurar os impactos diretos no avanço tecnológico e inovativo. 
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a) tais incentivos não causam efeitos sobre a percepção de risco da empresa, e 

afetam somente sua estrutura de custos; b) não adiantam recursos financeiros 

para as atividades tecnológicas, pois somente reembolsam os gastos já 

realizados, e, por isso excluem muitas empresas de menor porte que não 

possuem a priori, capital suficiente para tal investimento; c) não conseguem 

aumentar a base de empresas inovadoras, além de somente um 

aprofundamento das atividades tecnológicas das empresas já consideradas 

inovadora; d) por possuírem caráter temporário, não na maioria das vezes não 

estimulam a empresa não inovadora a iniciar-se na realização de esforços 

tecnológicos. (AVELLAR, 2008, p. 324-3). 

  

 Salerno e Kubota (2008) relatam que entre 1996 e 2005, período de vigência da 

Lei 8.661/1993, houve 196 projetos aprovados envolvendo uma soma de R$ 5 bilhões, 

com incentivo médio de 5,75%, o que segundo os autores, é pouco quando de 

considerada o lapso de tempo.  

 

3.3-REESTRUTURANDO OS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO  

  

 Neste contexto, e diante do limitado esforço inovador das empresas e da relativa 

insuficiência dos mecanismos de financiamento público, a partir dos anos 2000 têm 

início uma reestruturação da política de fomento à inovação no Brasil, de forma a 

aumentar o volume de recursos, bem como no aperfeiçoamento de alguns mecanismos e 

instituições já existentes. 

 Como destacado, a grande mudança no arcabouço institucional de incentivo à 

inovação começa em 1999.  Segundo Morais (2008) há a partir do final dos anos 1990 

uma verdadeira reforma na política de apoio à inovação com o objetivo de estimular a 

modernização tecnológica nas empresas bem como aprofundar a cooperação entre os 

diversos agentes púbicos da área de ciência tecnologia e o setor produtivo.  

 Essa reestruturação ocorre com a criação dos Fundos Setoriais de Ciências e 

Tecnologia, conhecidos como FS`s, como alternativa aos gargalos enfrentados pelo 

FNDCT; em nível de incentivo fiscal é instituída a ―Lei do Bem‖ - Lei nº 11.196/2005; 

o crédito subsidiado é reestruturado pela FINEP em programas como: Pró-Inovação; 

Juro Zero; Inova Brasil; a subvenção adquire maior importância como instrumento de 

financiamento com destaque para ―Lei de Inovação‖ (Lei nº 10.973/2004). É nesse 

cenário que se constrói a estrutura do financiamento público à inovação no Brasil. 

  Quanto aos Fundos Setoriais, a sua importância para a inovação no Brasil, foi 

previamente discutido neste estudo quando foi tratado do tema sobre políticas de CT&I 
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e desenvolvimento regional, quando se apresentou os tipos, fontes de financiamento dos 

Fundos Setoriais, e seus impactos. Assim, segue-se uma análise dos demais 

instrumentos. 

 A Lei do ―Bem‖, assim conhecida a LEI nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

tem como propósito fortalecer o marco regulatório da política de desenvolvimento 

tecnológico e inovação. A mesma revogou alguns instrumentos como o PDTI e o 

PDTA, a fim de ampliar e simplificar os procedimentos até então adotados, tornando os 

benefícios automáticos, ou seja, os incentivos fiscais para P&D passam a não dependem 

de uma aprovação prévia dos órgãos governamentais (SALERMO E KUBOTA 2008). 

  A lei permite investimento público em empresa privada, por exemplo, além de 

estimular os pesquisadores a constituírem empresas para desenvolverem atividades 

relacionadas à inovação. Os principais incentivos fiscais previstos na Lei do Bem 

podem ser assim resumidos: 

 Exclusão do lucro líquido e da base de cálculo da Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido – CSLL, o valor correspondente de 60% da soma 

dos dispêndios, classificados como despesas operacionais pela 

legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, 

realizadas com P&D no período; 

 Redução de até 50% do Imposto sobre Produto Industrializados – IPI 

nas compras de máquinas e equipamentos para P&D; 

 Isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte nas remessas efetuadas ao 

exterior resultante de contrato de transferência tecnológica etc. 

  Subvenções econômicas dadas às empresas que contratem 

pesquisadores, com mestrado ou doutorado para que desenvolvam 

atividades ligadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica; 

 Regularização dos prestadores de serviços que exercem suas atividades, 

constituindo pessoas jurídicas, para recolher menos tributos e encargos 

(HOLLANDA, 2010) 

 

 A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 2004, denominada ―Lei de Inovação‖ reflete 

uma tentativa de estabelecer um instrumento legal favorável ao desenvolvimento 

científico, tecnológico bem como incentivo à inovação. Tal Lei está associada a três 

eixos principiais, são eles: (i) constituição de um ambiente propício à parceria entre as 
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universidades, institutos de pesquisas e empresas; (ii) estímulo à participação de 

institutos de ciências e tecnologia no processo de inovação e (iii) estímulo às inovações 

nas empresas através de linhas de crédito específicas. Segundo Salerno e Kubato (2008), 

suas principais ações podem ser resumidas como segue: 

 Criou condições legais para formação de parcerias entre universidades, 

instituições privadas de C&T sem fins lucrativos e empresas;    

 Concedeu maior flexibilidade às instituições de ciências e tecnologia 

(ICT) públicas para participar de processo de inovação ao permiti-lhes a 

transferência de tecnologias e o licenciamento de invenções para a 

produção de produtos e serviços, pelo setor empresarial, sem 

necessidade de licitação pública; 

 Estabeleceu condições de trabalho mais flexíveis para pesquisadores de 

ICT públicas; 

  Criou modalidade de apoio financeiro por meio de subvenção 

econômica - voltada a custeio, a fundo perdido, de atividades de PD&I - 

direta para as empresas, com vistas ao desenvolvimento de produtos ou 

de processos inovadores; 

  Facilitou o acesso à infraestrutura pública de C&T, ao determinar que 

as ICT´s poderão compartilhar seus laboratórios com MPE´s incubadas, 

nas atividades voltadas à inovação tecnológica. (SALERNO E 

KUBOTO, 2008).  

 

 3.3.1-FINEP: retorno ao crédito subsidiado 

 

 Como já destacado, diante da limitação das políticas de CT&I, reestruturam-se 

as instituições e novos instrumentos surgiram. Diante disso, e tendo por base os estudos 

de Morais (2008) e Hollanda (2010), seguem-se as principais fontes de financiamento 

da inovação promovida pela FINEP são: 

 Pró-Inovação (2003-2008) teve por finalidade financiar projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. Contempla empresas com faturamento mensal 

superior R$ 10,5 milhões, sendo o valor mínimo financiado de R$ 1 milhão, 

onde a FINEP participava com até 90% das despesas com P&D e inovação 
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realizada pelo projeto; prazo de carência de 3(três) a 6 (seis) anos, de 

amortização até 7 (sete) anos e de encargos não superiores à TJLP;   

 Juro Zero (2006-): destinado às micro e pequenas empresas inovadoras 

(faturamento mensal de até 10,5 milhões), por meio de condição especial de 

acesso, pois há um fundo de garantia de crédito, não exigindo garantia real, 

apenas uma fiança pessoal dos sócios da empresa (20% do valor financiado); as 

empresas apresentem projetos ou planos de negócios que possam ser 

caracterizados como inovação tecnológica. Os valores a serem financiados 

variam de R$ 100 mil a R$ 900 mil;  

 Inova Brasil (2008- ) Substitui o programa Pró-Inovação assumindo a finalidade 

de financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tendo foco 

empresas de médio e grande porte, sendo 1 milhão o valor mínimo de 

financiamento, e o máximo 80 de milhões. Carência de até 20 meses com prazo 

máximo de financiamento de 10 anos. 

 

Dessa forma, equalizado alguns dos principais problemas quanto à política de 

CT&I, no que diz respeito à insegurança quanto à fonte de financiamento, uma maior 

diversificação dos instrumentos, limitações ainda continuam presentes, conforme 

destaca a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria CNI (2007), mesmo com o 

aumento do volume dos recursos disponíveis. Segundo a pesquisa, há muitas empresas, 

essencialmente as pequenas e médias, que ainda não têm acesso às linhas de créditos 

para inovação, por desconhecerem as mesmas; e/ou pelo excesso de burocracia, e/ou 

ainda, devido ao grande número de exigências das instituições financeiras quanto às 

garantias. 
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4 FINANCIANDO A INOVAÇÃO: UM OLHAR SOBRE A REGIÃO  

NORDESTE 

  

 O presente capítulo tem por objetivo demonstrar, através de uma análise 

comparativa entre as regiões Nordeste e Sudeste, como estas se apropriam do apoio 

governamental à inovação, dando especial atenção à região Nordeste. 

 Salienta-se que o estudo terá como foco de análise o financiamento público à 

inovação tendo em vista a importância do mesmo como elemento capaz de induzir uma 

redução das incertezas e os riscos inerentes ao investimento voltado para inovação, 

conforme destacado no capítulo anterior, bem como um elemento capaz de atuar na 

promoção e desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, busca-se, a partir do 

exercício comparativo entre as regiões Nordeste e Sudeste, estabelecer um panorama do 

nível de acesso do Nordeste em relação ao financiamento público disponível para 

inovação. Conforme visto, os principias instrumentos de financiamento se consolidam a 

partir do início dos anos 2000, período este que coincide com as primeiras publicações 

da PINTEC, o que indica a hipótese destas retratarem, em seus dados, a evolução de um 

tipo de financiamento da política de inovação no Brasil na última década. 

 Dessa forma, o capítulo contemplará de forma mais objetiva o período de 1998 a 

2011, período correspondente à primeira e a última edição da PINTECs´, uma vez que, 

conforme ressalta Hollanda (2010), o período anterior as pesquisas de inovação, 

PINTEC, foi extremamente difícil dado à limitação e precariedade dos dados sobre 

inovação no Brasil. 

 A hipótese deste estudo é que há na política de inovação no Brasil assimetrias 

quanto o acesso ao apoio governamental. Isso decorre em grande parte da forma 

desequilibrada com que se formou a infraestrutura científica instalada nos estados, 

conforme visto, o que implica em oportunidades diferenciadas para as regiões, gerando 

melhores condições para os estados e/ou regiões que apresentem melhores condições 

tecnológicas e que passam a ter acesso à maior parte da estrutura governamental 

disponível, ou seja, o processo de causação circular cumulativo se faz presente. Tal 

hipótese tem por base estudos que procuram demonstrar que há um processo 

assimétrico no sistema de inovação entre as regiões do país, dos quais, pode-se citar 

Albuquerque (1996) que descreve que há fortes desníveis científico e tecnológico entre 

as diversas regiões do país, e isso influencia diretamente no acesso aos recursos 

públicos, indicando que o Sudeste, por ter um maior nível de desenvolvimento 
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tecnológico, se apropria da maior quantidade dos recursos; Cassiolato (1999) por sua 

vez, partindo do SRI discute o desenvolvimento regional a partir das especificidades; 

Rocha (2005), que discute sobre a desconcentração (educação, ciência e tecnologia) 

como estratégia de elevação da competitividade e do desenvolvimento regional. São 

trabalhos que demonstram a necessidade de se repensar a política de inovação no Brasil, 

sendo este o cenário em que se enquadra o estudo em tela.  

 Para isso, parte-se de algumas definições essenciais para se analisar as pesquisas 

de inovação-PINTEC`s, tais como: taxa de inovação; as atividades inovativas; o 

financiamento e apoio do governo. Assim, faz-se uma explanação das principais 

definições utilizadas na pesquisa e, conclui-se com a análise dos instrumentos acima 

citados. Antes, porém, faz-se uma breve contextualização do desenvolvimento industrial 

da economia nordestina. 

 

4.1 CONTEXTUALIZANDO A ECONOMIA NORDESTINA 

 

4.1.1 A estrutura produtiva até os anos 1990 

 

 Até início do século XX a economia brasileira caracterizava-se por ser 

essencialmente rural, agrário-exportadora com seus setores econômicos voltados 

essencialmente para o mercado externo, e, por conseguinte, um comércio interno ainda 

muito débil. Só a partir da crise de 1929 e da primeira Guerra Mundial notou-se um 

maior dinamismo no processo de industrialização nacional, mas essencialmente 

concentrado na região Sudeste do país onde este com apenas 11% do território nacional 

respondia por 81% da produção industrial nacional, em 1970 (ARAÚJO, 1999). 

 Coadunando com este pensamento, Delgado, Bonnal e Leite (2007) afirmam que 

o Brasil ainda é um dos países com maior desigualdade espacial e social, uma vez que 

70% do PIB está concentrado numa área muito restrita localizada no Centro-Sul do país 

e nas capitais regionais das outras regiões. Segundo eles os principais elementos desta 

desigualdade territorial são:  

i) a concentração da população na faixa litorânea, correspondendo à velha lógica da 

exploração do território no sentido leste-oeste, com exceção de algumas capitais 

regionais do interior;  
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ii) a urbanização acelerada e a afirmação do poder econômico e social das grandes 

metrópoles que concentram uma parte cada vez mais significativa da população e da 

produção econômica (serviços);  

iii) a concentração da pobreza e dos índices baixos de desenvolvimento humano nas 

regiões Norte e Nordeste (incluindo a parte norte de Minas Gerais) do país;  

iv) a disseminação de sub-regiões com bons rendimentos econômicos e condições de 

vida, embora de tamanhos muito variáveis, nas diferentes macro-regiões do país. 

 No entanto, nota-se a partir dos anos 1970 a 1990 uma pequena 

desconcentração
13

 tanto da indústria, quanto do Produto Interno Bruto (PIB) entre as 

macrorregiões, mas o país ainda continuava caracterizado por uma forte 

heterogeneidade intrarregional (ARAÚJO, 1999). Segundo Pacheco (1998) a 

desconcentração industrial foi capaz de provocar uma maior diferenciação do espaço 

nacional, transformando as estruturas produtivas, reforçando certas ―especializações‖, e 

gerando ―ilhas‖ de prosperidade, mesmo num contexto de estagnação. Neste sentido, de 

acordo com os estudos mencionados, esta foi a estrutura regional herdada pelos gestores 

de políticas públicas na década de 1990. 

 

4.1.2 A estrutura produtiva pós 1990 

 

 As mudanças estruturantes iniciadas na década de 1970, como a crise do 

petróleo de 1973 e 1979; o esfacelamento do Estado de Bem-Estar Social; o surgimento 

de padrão tecnológico liderado pela microeletrônica, informática e pelas 

telecomunicações, associadas às mudanças da década 1990, como as privatizações; as 

desregulamentações; abertura comercial e financeira, se fizeram refletir num 

realinhamento das políticas de desenvolvimento regional no Brasil onde a globalização 

reforça a tendência a especialização da produção. Dentro deste contexto, regiões como 

Nordeste tornam-se pólo atrativo (oferta de mão de obra e baixo salários) em razão de 

uma reorganização das preferências locacionais, conforme visto no capítulo anterior, 

dos investimentos privados e, por conseguinte, de uma nova divisão interna do trabalho, 

onde o Sudeste caracteriza-se pela indústria pesada (metal-mecânica, automobilística e 

química) e as demais regiões têm maior presença de indústrias com minerais não-

                                                           
13

 Nos anos 1970 a região Sudeste respondia por aproximadamente, 81% da atividade industrial do país, e 

passa a responder por aproximadamente 69%, nos anos 1990. O Nordeste por sua vez passa de 5,7% para 

8,4% em igual período. (ARAÚJO, 1999). 
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metálicos, têxtil, de alimentos e bebidas, papel e celulose, eletro-mecânica e material de 

comunicação (ARAÚJO, 1999).  

  

Como bem destaca Paulo Haddad (HADDAD,1996), não resta dúvida de 

que, no novo panorama nacional, o potencial locacional de áreas do Sul-

Sudeste para atrair os investimentos é, em quantidade e qualidade, bem maior 

que o encontrado no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tornam-se 

particularmente atraentes, nesse novo contexto, cidades médias daqueles 

regiões, localizadas próximas a eixos de transporte e, portanto, dotadas de 

boas condições de acessibilidade (importantes em tempo de abertura 

comercial e globalização intensas). Ainda segundo Haddad,a geografia 

industrial dos grandes projetos de investimentos anunciados no período pós-

Real revela evidencias inequívocas de eles tendem a concentra-se no 

Sudeste/Sul( de Belo Horizonte para baixo), justo nas áreas dinâmicas 

apontadas por Campolina. (Araújo, 1999, p, 151).      

  

 Amaral Filho (2011), coadunando com esse processo de reestruturação dos 

setores e das atividades econômicas, ressalta os principais impactos para o Nordeste: a 

criação de linhas de montagem de bens de consumo final e intermediário (automotivo; 

vestuário etc.); uma maior participação das empresas e dos segmentos locais nas cadeias 

internacionais.   

 Todavia, observa-se ainda que o investimento privado se viu atraído para o 

Nordeste essencialmente em razão das políticas públicas de incentivo fiscal, mais 

especificamente  a ―guerra fiscal‖ entre os estados.  

 

É fato que a política de abertura do comércio externo, adotada no início dos 

anos 1990 no Brasil, resultou em um aumento das importações de bens 

industrializados impactando negativamente na capacidade competitiva de 

algumas indústrias das regiões Sul e Sudeste. Como conseqüência, 

constataram-se processos migratórios de plantas dessas duas regiões para 

outras, particularmente o Nordeste, destacando-se o estado da Bahia. Para as 

regiões, hospedeiras, exigiram-se iniciativas dos atores locais pautadas na 

descentralização de recursos fiscais e creditícios – guerra fiscal – e na 

disponibilidade de infraestrutura básica, mudando-se o foco das estratégias de 

planejamento regional de uma visão centralizada em termos nacional para uma 

visão endógena regionalizada ou localizada. (GALEANO at  al 2012 p.215-6) 

  

 Este foi o cenário no qual se desenvolveram as indústrias nordestinas a partir dos 

anos 2000, e como bem ressaltou Amaral Filho (2011), tal cenário caracterizou-se por 

uma alta vulnerabilidade, já que o centro de inovação e decisão de grande parte destes 

investimentos encontrarem-se fora da região Nordeste e do Brasil também. Sendo 

assim, é a partir da construção desse novo paradigma de desenvolvimento regional em 

que a ciência, a tecnologia e a informação são elementos essências da dinâmica 
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econômica, conforme já ressaltado, que o presente capítulo constrói um perfil do 

processo de inovação da indústria (extrativista e transformação) do Nordeste brasileiro. 

E, para tanto, utiliza-se os dados da PINTEC contemplados no período 1998 a 2011. 

 

4.2 O AMBITO DA PINTEC 

    

 A pesquisa de inovação (PINTEC) estuda e levanta dados sobre inovação no 

Brasil, atualmente encontra-se na sua quinta edição, sendo a última a PINTEC 2011 que 

contempla o período de 2009 a 2011. As outras quatro edições foram realizadas nos 

anos de 2000, 2003 ,2005 e 2008. Tal pesquisa é realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), bem como da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

 A PINTEC tem como referencial conceitual e metodológico o manual de Oslo, e 

visa dar continuidade ao processo de construção dos indicadores de atividades de cunho 

inovativo (nacional, regional e setorial), a fim de uniformizar mecanismos que 

permitam uma comparação do Brasil com outros países e, do Brasil com ele mesmo, ou 

seja, pela análise regionalizada dos dados. 

 Segundo Hollanda (2010) antes da PINTEC, que tem como unidade de 

investigação da pesquisa a empresa
14

, a análise sobre o comportamento das empresas 

que inovavam no Brasil era extremamente dificultada pela limitação e precariedade das 

informações existentes. 

 No que se refere ao lapso temporal, a PINTEC utiliza como referência as 

variáveis  qualitativas, isto é, aquelas que não envolvem registro de valor, a exemplo 

das  inovações de produto/processo, e que são demonstradas considerando todo o 

período do triênio; e, as variáveis quantitativas, ou seja, as que envolvem registro de 

valor, tais como gasto com pessoal ocupado em P&D, e que estão contabilizadas apenas 

no seu último ano do período, daí porque em algumas tabelas far-se-á referência ao 

período (triênio) em outras apenas ao último ano da pesquisa. 

                                                           
14

  Desde que sediada em qualquer parte do território nacional; possua 10 ou mais pessoas ocupadas em 

31 de dezembro do ano de referência do cadastro básico de seleção da pesquisa; ter atividade principal 

compreendida nas seções B e C (Indústrias extrativas e Indústrias de transformação), seção D 

(Eletricidade e gás) e nos Serviços de arquitetura e engenharia. Sendo a inclusão da seção D e dois 

últimos serviços uma novidade da quinta edição da PINTEC. A classificação das atividades é dada pela 

CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). 
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 Ademais, ainda no que diz respeito ao esclarecimento técnico da pesquisa, 

ressalta-se que a mesma considera como sendo Unidades da Federação mais 

industrializadas apenas aquelas que representam no mínimo 1,0% ou mais do valor da 

transformação industrial (VTI) da indústria brasileira. Dessa forma, foram selecionados, 

em nível de região Nordeste, apenas os estados do Ceará, Pernambuco e Bahia por 

obedecerem aos critérios acima estabelecidos, enquanto a região Sudeste contempla 

seus quatro estados. 

  A partir de temas sugeridos pela própria PINTEC, busca-se analisar o 

desempenho das regiões, para isso apresentam-se algumas definições:  

1. Taxas de inovação: é a divisão (quociente) entre empresas que realizam algum 

tipo de inovação e o número total de empresas. Segundo a PINTEC-(2013), 

define-se como inovação quer seja de produto quer seja de processo como a 

introdução, que pode ser tanto para o mercado quanto para a empresa, de um 

produto-bem ou serviço - novo ou essencialmente aprimorado. Ou seja, 

inovação de produto compreende produtos novos e produtos substancialmente 

modificados. É considerado produto novo aquele que possui suas características 

essenciais (matérias-prima, componentes, desenho) diferenciadas dos produtos 

já presentes no mercado ou na própria empresa. Já por inovação de processo 

entende-se a implementação de um novo ou radical aperfeiçoamento do método 

de produção ou de entrega de produto.  

2. Atividades Inovativas: Representa, em termos monetários, todas as 

etapas/atividades necessárias para o desenvolvimento e implementação de 

produtos e processos novos ou aperfeiçoados, são divididas em dois tipos: i) que 

envolvem diretamente P&D, tais como pesquisa básica e aplicada; e; ii) outras 

atividades não necessariamente relacionadas com P&D, mas que envolvem 

inovação como a aquisição de bens, serviços e conhecimentos externos 

(PINTEC, 2013).  

3. Financiamento e apoio do governo: as inovações, assim como as atividades a 

elas relacionadas, estão sujeitas a grande incerteza e risco, fazendo da análise do 

financiamento um papel essencial. Segundo a PINTEC (2013) há uma distinção 

entre o financiamento em P&D da própria empresa, do financiamento de 

terceiros, separando a fonte financiamento em duas áreas: das atividades internas 

de P&D e as demais atividades (aquisição externa de P&D; aquisição de 

máquinas e equipamentos etc.). Quanto ao financiamento de terceiros, o mesmo 
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se divide em privado e público. Este último por sua vez encontra-se subdividido 

da seguinte forma: a) financiamento; b) incentivo fiscal e c) subvenção 

econômica. 

4.3 UMA ANÁLISE COMAPRATIVA ENTRE AS REGIÕES NORDESTE (NE) E 

SUDESTE (SU) 

 

 Tecnicamente a taxa de inovação é o quociente entre empresas que realizam 

algum tipo de inovação e o número total de empresas do setor em análise, indicando 

assim, uma medida de resultado dos esforços de inovação das empresas. Hollanda 

(2010) ressalta que o conceito amplo de inovação utilizado pela PINTEC, que envolve 

tanto o que é novo para o mercado quanto o que é novidade apenas para a empresa, 

influencia diretamente no valor mensurado através da taxa de inovação, pois segundo a 

autora, há uma tendência que as empresas que inovam para o mercado sejam 

significativamente menores do que o número de empresas que inovam apenas em 

relação a si mesma, refletindo assim, na contabilização das empresas tidas como 

inovadoras. 

 No entanto, embora sujeito a limitações metodológicas, os indicadores de 

inovação são de fundamental importância como fonte de dados para auxiliar as tomadas 

de decisões dos chamados Sistemas Nacionais de Inovação (CAVALCANTE, DE 

NEGRI, 2011). Ressaltando-se, a amplitude que envolve o conceito de SNI, ou seja, o 

conjunto de relações sociais, econômicas e políticas e que envolvem os mais diversos 

atores sociais, por conseguinte, sua complexidade também se expande para a difícil 

tarefa de mensurar tais relações, já que muitas vezes o instrumental analítico atualmente 

disponível não consegue captar toda essa complexidade. 

 Dessa forma é que se ressalta a importância da construção de indicadores de 

inovação como ponto de partida para construção de parâmetros que possam auxiliar na 

construção, a partir da concepção do SNI, de instrumentos que garantam acesso ao 

financiamento à inovação culminando em políticas públicas levem em consideração as 

heterogeneidades regionais. Sendo assim, este estudo busca contribuir ao fazer uma 

análise comparativa da de taxa de inovação, como um indicador do nível de acesso ao 

financiamento, entre o Nordeste e Sudeste; bem como analisar, a partir dos dados da 

PINTEC, o nível de participação das empresas nordestinas quanto aos mecanismos de 

apoio governamental à inovação. 
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 No que diz respeito à análise da taxa de inovação, o ponto que mais se destaca é 

o crescimento do Nordeste para o período de 1998-2011, marcado por uma breve queda 

entre 2001 e 2005. Enquanto o Brasil e o Sudeste demonstraram tendência de queda, em 

especial a partir de 2008, o Nordeste, pelo contrário, manteve sua tendência de 

crescimento da taxa de inovação, conforme demonstra tabela 1, com auxílio dos 

gráficos. 

Tabela 1 - Taxa de inovação na indústria extrativista e de transformação no Brasil, 

Nordeste e Sudeste (%). 

PINTEC 
Taxa de inovação 

Brasil 

Taxa de inovação 

Nordeste 

Taxa de inovação 

Sudeste 

1998-2000 31,52 31,16 30,47 

2001-2003 33,27 32,34 31,39 

2003-2005 33,36 32,03 32,00 

2006-2008 38.11 33,81 37,21 

2009-2011 35,55 36,32 34,40 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 

 

Gráfico 1-Taxa de inovação no Brasil 1998-2011  

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 
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Gráfico 2-Taxa de inovação no Nordeste                     Gráfico 3-Taxa de inovação no Sudeste   

1998-2011                                                                         1998-2911 

 

 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da              Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da 

    PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011                           PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 

 

 Ao se aprofundar um pouco mais nos elementos que compõem a taxa de 

inovação do Nordeste, a fim de aclarar tal peculiaridade, ratifica-se a ressalva feita por 

Hollanda (2010), ou seja, que o amplo conceito de inovação (produto/processo) que 

engloba tanto o que é novo para o mercado quanto o que é novo apenas para as firmas 

permitindo a ampliação da taxa de inovação. Uma análise mais detalhada da taxa de 

inovação, como demonstra a tabela abaixo, permite inferir que predomina nas indústrias 

nordestinas as inovações de produto e processo como novidade apenas para as empresas 

que os introduzem.  
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Tabela 2 - Taxa de inovação na indústria nordestina (%) 

Período 
Taxa de 

inovação 

Taxa de 

inovação 

de produto 

Taxa de 

inovação de 

produto novo 

para a 

empresa  

Taxa de inovação 

de produto novo 

para o mercado 

nacional 

Taxa de 

inovação 

de 

processo 

Taxa de 

inovação de 

processo novo 

para a empresa 

Taxa de 

inovação de 

processo novo 

para o mercado 

nacional. 

1998-2000 31,16 14,88 13,75 0,16 26,66 24,59 0,22 

2001-2003 32,34 19,24 18,35 0,09 26,34 25,62 0,08 

2003-2005 32,03 16,81 15,17 0,16 27,52 26,65 0,08 

2006-2008 33,81 20,50 19,54 0,23 29,03 27,84 0,15 

2009-2011 36,32 11,87 10,44 0,20 31,94 31,31 0,09 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 

 

 Com isso, busca-se explicar o porquê da tendência crescente na taxa de inovação 

do Nordeste, mesmo quando outras regiões, como o Sudeste, demonstravam sinal de 

queda. A hipótese é que as inovações adotadas no Nordeste, além de representarem 

maciçamente novidades apenas em relação às empresas que as adotaram, já eram 

adotadas por empresas em outras regiões, por exemplo, no Sudeste, e que, somente 

agora passaram a ser adotadas pelas empresas do setor industrial nordestino, o que 

permitiu tal crescimento, mesmo com fortes dificuldades macroeconômicas.  

 Ressalta-se, no entanto, que por ser a taxa de inovação a resultante de um 

quociente, a mesma poderia então crescer tanto pela da redução do denominador, ou 

seja, pela a redução do número total de empresas do setor industrial no Nordeste, bem 

como pelo aumento do numerador, isto é, do número de empresas nordestinas que 

realmente realizaram alguma inovação. 

  Diante desse impasse, refuta-se a hipótese que o aumento da taxa de inovação se 

deu pela redução do número total de empresas, já que ao se analisar a de taxa de 

crescimento das empresas que inovaram, o Nordeste se destaca com a maior de taxa de 

crescimento, 133,83%, enquanto o Sudeste apresentou 66,75%; e, Brasil com 82,70%. 

 Isso permite inferir que o crescimento da taxa de inovação para a região 

Nordeste no período de 1988-2011 tenha como base de sustentação a inclusão de novas 

firmas que se declararam inovadoras. 

 No entanto, quando se analisa os dispêndios das empresas em atividades 

inovativas
15

, entendidos como a expressão monetária do conjunto de atividades 

necessárias para o desenvolvimento e implementação de produtos e/ou processos novos 

                                                           
15

 Incluindo tantos os gastos em P&D quanto os gastos classificado como demais atividades. 
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ou devidamente aperfeiçoados, observa-se um profundo descolamento entre as regiões 

em estudo. As empresas localizadas na região Sudeste realizaram, quando em 

comparação à região Nordeste, um maciço volume de despesas em atividades 

inovativas, conforme demonstra o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 4- Dispêndios realizados pelas empresas inovadoras nas atividades 

inovativas e P&D 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 

 

 Dessa forma, quando se cruzam as informações da análise da evolução da taxa 

de inovação, que foi crescente para região Nordeste no período de 1998-2011, com os 

dados quanto aos dispêndios realizados pelas empresas em atividades inovativas no 

mesmo período, percebe-se um descolamento, já que as despesas com as atividades de 

inovação oscilam, chegando mesmo a ter seu valor reduzido em alguns períodos, 

enquanto, tanto o Brasil quanto a região Sudeste apresentaram crescimento no mesmo 

período. 

 Dessa forma, torna-se inconclusivo, quanto ao Nordeste para o período de 1998-

2011, traçar uma relação entre a taxa de inovação e dispêndio realizado pelas empresas 

em atividades inovativas e em P&D. Não se quer com tal conclusão negar a importância 

do dispêndio com atividades inovativas, muito menos renegar a importância da taxa de 
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Nordeste 1.080.585 1.777.561 1.571.929 2.369.855 2.664.708

Sudeste 18.903.584 20.091.049 31.637.484 40.984.932 47.900.052

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

1
0

0
0

 R
$

o

Dispêndios realizados pelas empresas inovadoras nas atividades inovativas  e 

P&D 



77 
 

inovação como indicador de inovação; no entanto, o estudo em tela demonstra é que não 

há, para a região nordestina neste período, uma linearidade entre os dois fatores. 

 O tópico seguinte discorre sobre a participação das empresas nordestinas que 

utilizam algum apoio governamental à inovação, tendo-se por base as PINTEC 2000; 

2003; 2005; 2008 e 2011. 

 

 

INSTRUMENTOS DE APOIO GOVERNAMENTAL 

 

 O apoio governamental à inovação se divide, conforme a metodologia da 

PINTEC, em duas fontes: (1) de financiamento das atividades internas de P&D; e, (2) 

das demais atividades invocativas realizadas pelas empresas, na qual se inclui aquisição 

de máquinas e equipamentos, treinamentos, aquisição de software, aquisição de 

conhecimento externo.  

 Ao se analisar a participação dos mecanismos acima citados, percebe-se uma 

tendência crescente quanto ao percentual de empresas nordestinas que se beneficiaram 

de algum apoio ao financiamento em P&D. Quanto ao segundo mecanismo, há uma 

oscilação quanto à participação das empresas nordestinas, em especial, a partir de 2008.  

 

Gráfico -5 Percentual do apoio governamental destinado às atividades de P&D  

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 
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Gráfico-6- Percentual do apoio governamental destinado às demais atividades 

inovativas. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 

 

 Segundo Luna, Moreira e Gonçalves (2008) esta última modalidade tem maior 

participação tanto dos recursos público quanto privado, isso se deve, segundo os 

autores, ao menor risco e a maior tangibilidade dos resultados. Tal modalidade tem 

como principais mecanismos de apoio público à inovação: o financiamento, os 

incentivos fiscais; e, a subvenção. 

 Sendo assim, sem a pretensão de exaurir o assunto, traça-se um breve perfil a 

partir do número de empresas que tiveram acesso a algum dos mecanismos de apoio 

governamental na modalidade (2) ―demais atividades inovativas‖. O foco nesta 

modalidade se justifca, como ressaltado por Luna, Moreira e Gonçalves (2008), pelo 

fato da mesma concentrar os mais importantes mecanismos de financiamento público à 

inovação, tais como os programas contemplados tanto pela FINEP - Pró-Inovação; 

Inova Brasil; Juro zero; quanto os ofertados pelo BNDES como Capital inovador; 

Inovação Tecnológica; Inovação Produção. 

 

 

 

 

 

2000 2003 2005 2008 2011

BRASIL 16 13 10 19 20

NORDESTE 22 21 19 38 18

SUDESTE 18 13 8 17 18

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

%

%  do apoio governamental às demais atividades inovativas



79 
 

Gráfico-7- Número de empresas que inovaram e utilizaram Financiamento público  

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 

 

 A modalidade financiamento é entendida sob a óptica do apoio governamental 

como o apoio dado aos projetos de P&D e inovação tecnológica (com ou sem parceria 

das universidades e das instituições científicas e tecnológicas); assim como o 

financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos utilizados para inovar.  

 Hollanda (2010) destaca a aquisição de máquinas e equipamentos como uma 

espécie de ―defesa‖ das empresas quanto às incertezas e os riscos inerentes que o 

processo de inovação, e isso contribui para se tornar um dos principais meios de 

inovação das empresas industriais brasileiras.  

 No entanto a presente pesquisa tomou como unidade de análise a modalidade de 

financiamento como gênero, sem destrinchar suas respectivas espécies. Dessa forma, ao 

se comparar o crescimento das empresas que foram contempladas por algum apoio 

governamental, no período de 1998-2011, percebe-se, conforme gráfico 7, que enquanto 

a taxa de crescimento da região Nordeste foi de 122,5%, o Sudeste cresceu 219,5%. Tal 

deslocamento demonstra fortes indícios que houve por parte das empresas da região 

Sudeste, devido ao maior crescimento, uma maior apropriação dos recursos disponíveis 

à inovação, quando comparado com o Nordeste, reiterando assim, que as condições pré-

estabelecidas nas regiões são fundamentais para garantir acesso ao apoio do governo 

quanto ao incentivo à inovação. 
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 A fim de compreender a evolução das regiões Nordeste e Sudeste, faz-se na 

seção seguinte uma análise do comportamento das empresas que inovaram com apoio 

governamental a partir da individualização de pesquisa PINTEC 2000; 2003; 2005; 

2008 e 2011. 

 

PINTEC 2000 - (1998-2000) 

 Conforme visto, o final dos anos 1990 e início dos anos 2000 marca profundas 

mudanças na política de apoio à inovação no Brasil, não obstante, os principais 

mecanismos de apoio governamental ainda não aparecem sistematicamente organizados 

na primeira Pesquisa de Inovação – PINTEC 2000. No entanto, faz-se uma analise do 

percentual de empresas que se beneficiaram do apoio governamental, conforme tabela 

3. 

Tabela 3 - Empresas que receberam suporte do governo e estrutura do 

financiamento das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e das demais 

atividades inovativas realizadas pelas empresas, segundo as atividades das 

indústrias extrativas e de transformação – 2000 

 Atividades das 

indústrias 

extrativas 

e de 

transformação 

Estrutura do financiamento (%) 

Empresas 

que receberam 

suporte do 

governo 

Das atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
Das demais atividades 

Próprios 
De terceiros Própri

os 

De terceiros 

Privado Público Privado Público 

Total Brasil 3831 

 

88 
 

4 
 

8 
 

65 
 

19 
 

16 

 Região Nordeste 400 

 

95 
 

1 
 

8 
 

63 
 

15 
 

22 

 Região Sudeste 

(exc SP) 805 

 

88 
 

6 
 

6 
 

71 
 

15 
 

13 

 São Paulo 1015 

 

86 
 

4 
 

10 
 

66 
 

16 
 

18 

 

   
           

 Fonte: Elaboração própria a partir do IBGE, Diretoria de Pesquisa, Departamento de Indústria, Pesquisa Industrial-

Inovação Tecnológica 2000. 

 

 Destaca-se que das 3.831 empresas indústrias extrativas e de transformação, que 

alegaram ter recebido, no ano 2000, alguma espécie de apoio do governo para financiar 

a inovação: 400 delas estavam sediadas na região Nordeste; e 805 sediadas no Sudeste 

do país, representando, respectivamente (10,5%) e (21, %) das empresas inovadoras do 

cenário nacional. No entanto, quando se inclui o estado de São Paulo, a participação do 

Sudeste sobe para 47,5%, ou seja, quase metade das empresas que inovaram e 

receberam alguma espécie de apoio público à inovação estavam localizadas no Sudeste.  

 Das empresas nordestinas que investiram em atividades de P&D, 95%, ou seja, 

(381) o fizeram com recursos próprios. Já no que diz respeito às demais atividades 
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inovativas, esse percentual cai para 65% e percebe-se, nestas atividades, uma 

participação do apoio público em torno de 22% das empresas que inovaram. 

  

PINTEC 2003-(2001-2003) 

 Conforme visto no capítulo 2, na seção de financiamento da inovação, o início 

dos anos 2000 é caracterizado, quanto à política de fomento à inovação, como um 

período de ampliação dos instrumentos de financiamento. Diante dessas mudanças, a 

PINTEC-2003, traz no seu tópico sobre os mecanismos de apoio do governo um duplo 

objetivo. Primeiro, mensurar como as empresas se apropriam de cada instrumento, e, 

em segundo lugar, divulgar a existência dos novos mecanismos. Dessa forma, as 

novidades aparecem com incentivo fiscal, contemplando P&D e a Lei da Informática; o 

financiamento; e, o chamado outros programas 

 No período de 2000 a 2003 das 28.036 que inovaram, 5.233 (18,7%) alegaram 

ter recebido algum apoio governamental. Do universo das empresas do setor industrial 

que inovaram, 577 delas estava sediado no Nordeste, o que representa 11% do cenário 

nacional. Por sua vez, o Sudeste apresentou 2.432 empresas que inovaram com apoio do 

governo, ou seja, 46% do cenário nacional, incluindo São Paulo.  

 

PINTEC 2005 (2003-2005) 

 A PINTEC-2005 contemplou empresas industriais que implementaram 

inovações, um total de 30.377 unidades. Destas, 5.817 se auto-declararam como 

empresas que fizeram uso de algum apoio estatal (19,2%), número praticamente 

inalterado quando se comparado com a pesquisa anterior, 18,7%. 

 No que diz respeito à distribuição regionalizada desse instrumento, observa-se 

que a participação do Nordeste ficou em torno de 10,2%, ou seja, 588 empresas, 

implicando uma pequena redução, quando comparado com a pesquisa anterior, que foi 

de 11%. O Sudeste, por sua vez, as empresas que inovaram no período e utilizaram do 

apoio governamental foi de 48,7%. Dessa forma, nota-se um alargamento entre as 

regiões quanto ao acesso do apoio governamental, pois enquanto o Nordeste reduziu, 

ainda que brevemente, sua participação, o Sudeste, em contrapartida, viu crescer sua 

participação de 46% para 48,7%. 

  Conforme relatório PINTEC 2005, o período de 2003-2005 caracterizou-se, a 

nível macroeconômico, por uma conjunta favorável ao aumento dos investimentos, pois 

se tinha uma soma de fatores favoráveis como a taxa básica de juros relativamente mais 
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baixa frente à vigente em 2003, uma inflação declinante, expansão do crédito e 

permanência de condições externas favoráveis IBGE (2007). No entanto, pelos dados 

apresentados anteriormente, as empresas nordestinas não foram capazes de aproveitar o 

ambiente estável da macroeconomia e aumentar a sua participação no apoio 

governamental as inovações.  

 

PINTEC 2008 (2006-2008) 

 A participação das regiões Nordeste e Sudeste no número de empresas que 

inovaram utilizando algum apoio governamental foi de 7% e de 52,1%, 

respectivamente. Ou seja, das 8.730 empresas que declaram ter usado algum apoio 

governamental 607 e 4.544 localizavam-se respectivamente no Nordeste e Sudeste. 

 Em comparação com a pesquisa anterior, nota-se uma redução da participação 

das empresas nordestinas, saindo de 10,2% para 7%, mantendo a tendência de queda 

que já se desenhava desde a pesquisa de 2003. Quanto à região Sudeste, em sentido 

contrário, mantém-se a tendência de concentração, saltando de 48,7% em 2005 para 52, 

1% em 2008. 

 Em nível macroeconômico o cenário observado no País nesse período é ainda 

mais propício à decisão de investir, quando comparado com o anterior. Conforme dados 

do Sistema de Contas Nacionais (SCN) do IBGE, o  PIB cresceu 4,0% em 2006 e 6,1% 

em 2007, o consumo das famílias cresceu 5,3% e 6,3%, respectivamente, e a formação 

bruta de capital fixo apresentou expressivos aumentos de 9,8% e 13,9%, 

respectivamente. As exportações cresceram (5,0% em 2006 e 6,2% em 2007), o que 

sugere um cenário mais favorável às decisões de investimento em inovação por parte 

dos empresários (IBGE, 2013)  

 

PINTEC – 2011 (2009-2011) 

 Das 14.356 empresas que declaram ter recebido alguma espécie de apoio 

governamental para financiar seus processos de inovação; 1.284 estavam no Nordeste e 

7.319 no Sudeste, o que representava 8% e 51% respectivamente. 

 No entanto, ao contrário do cenário macroeconômico da pesquisa anterior, a 

PINTEC 2011 é marcada por um período de retração. Dados do IBGE (Coordenação de 

Contas Nacionais) registraram em 2009 uma redução do PIB de 0,3% em comparação 

com o ano anterior. O valor adicional da indústria de transformação encolheu (–8,7%). 

Há no período um movimento de apreciação cambial, onde em 2006, registrou-se uma 
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taxa média de câmbio comercial para venda real/dólar de 2,176, passando em 2011 a 

1,675 (BOLETIM DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011), refletindo numa 

tendência de redução na aquisição de máquinas e equipamentos do exterior, este, uma 

das principais fontes de inovação. 

 Sendo assim, em conformidade com a literatura econômica, ou seja, que os 

investimentos em inovação são sensíveis as incertezas e aos riscos do ambiente 

macroeconômico, houve na região Nordeste uma sensível redução no número de 

empresas que utilizaram apoio governamental na modalidade ―demais atividades 

inovativas‖, enquanto a Sudeste mostrou-se menos sensível à crise. 

Gráfico-8- Percentual de outras atividades inovativas que receberam apoio 

governamental 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC-2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  O presente trabalho teve por objetivo estudar a inovação no Brasil destacando 

seu processo de institucionalização, bem como analisar comparativamente as regiões 

Nordeste e Sudeste no que diz respeito ao acesso aos principais mecanismos de apoio 

governamental à inovação. 

 No início do trabalho procurou-se resgatar o conceito de progresso técnico e 

associá-lo de alguma forma ao aumento da produtividade dos fatores de produção, ou 

seja, a capacidade de produzir mais e/ou melhor a partir do número limitado de 

recursos.  

 Marx, no entanto, eleva o debate, que aparentemente seria puramente técnico, ao 

inserir na discussão a questão social, ao afirmar que o progresso técnico é também uma 

conseqüência das relações sociais entre as classes. Isso é reiterada por Labini (1984) ao 

destacar que os benefícios do progresso técnico podem ser destinados, por um lado, a 

redução de preço, o que favoreceria a todos, em especial aos trabalhadores; ou por 

outro, num aumento dos lucros, o que favoreceria exclusivamente aos capitalistas, 

confirmando assim, ser a inovação um fator não neutro na luta de classes.  

 São inquestionáveis as mudanças provocadas pela inovação a partir de meados 

do século XX, uma vez que esta passa a agregar cada vez mais valor aos bens e 

serviços, tornando-se um elemento essencial para a competitividade das empresas. 

Passando assim a relação de forças entre as empresas contar pela busca contínua por 

novos produtos/processo que possibilitam diferenciá-las no mercado e, por conseguinte, 

gerar lucros extraordinários.  

 No entanto, as empresas passam ser vistas num contexto mais amplo, que 

envolvam não mais somente a busca do lucro como elemento norteador das suas 

decisões, mas destaca-se a análise que leve em consideração toda a sistemática na qual 

as mesmas estão inseridas, tais como os fatores sociais, econômico, político, cultural, 

numa maior interação entre institutos de pesquisas e as empresas, fazendo surgir um 

conceito bem mais amplo de inovação. Esta passa a ser compreendida como um 

processo complexo e sistêmico que leve em consideração as atividades internas as 

empresas, bem como as interações com ambiente na qual está inserida. O que se 

pretende deixar claro é que as inovações não ocorrem somente na linha do 

desenvolvimento tecnológico com investimentos em P&D, mas também está presente 

no processo de imitação, difusão, e, as inovações incrementais. 
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 Sendo assim, é a partir dessa abordagem ampla do conceito inovação, que 

permite uma análise contextualizada dos fatores históricos e institucionais de cada país, 

que se inseriu o processo de institucionalização da inovação no Brasil. 

 O processo de institucionalização da inovação no Brasil teve início ainda em 

meados do século XX. As primeiras instituições destinadas a fomentar a inovação 

assumiram de imediato a ideia de linearidade, ou seja, que as inovações necessariamente 

passariam por várias etapas até chegar ao mercado, daí investiu-se na chamada pesquisa 

básica. No entanto, a grande dificuldade estava na fonte de financiamento, pois este 

dependia essencialmente do orçamento fiscal da União. 

 No final dos anos 1990 e início dos anos 2000 há uma reestruturação da política 

de inovação, onde se destacaram os fundos setoriais, que tinham entre seus objetivos 

estimular uma maior aproximação entre o setor produtivo e os institutos de pesquisa e 

inovação. No entanto, a grande novidade dos fundos, foi sua desvinculação do 

orçamento geral da União, o que representou um grande avanço quanto aos recursos 

disponíveis à inovação. 

 No entanto, a pesquisa buscou analisar a partir dos fundos setoriais mecanismos 

que relacionasse os fundos e as políticas de combate à desigualdade regional. Sendo 

assim, identificou que há mecanismos legais, em cada fundo, que obrigam a destinação 

de até 30% da sua receita às regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste objetivando 

ampliar os investimentos que visem reduzir as desigualdades inter-regionais.  Todavia, 

o que se observou é que mesmo com um maior volume de recursos disponíveis, os 

mecanismos de apoio governamental à inovação têm-se demonstrado incapazes de 

reduzir as desigualdades tecnológicas entre as regiões. Destaca-se também como 

mecanismos institucionais para favorecimento da inovação do país a implementação de 

leis como a de inovação e do bem. 

 A análise regionalizada entre as regiões Nordeste e Sudeste, quanto ao acesso 

das empresas industriais ao apoio governamental à inovação, sinalizou fortes indícios de 

assimetrias, a partir da análise da taxa de crescimento do número de empresas que 

usaram algum apoio no período de 1998-2011, já que, como foi demonstrado, houve um 

crescimento significativo, quando comparado ao Nordeste, no número de empresas da 

região Sudeste que fizeram uso de algum benefício de apoio à inovação. 

  Também se notou um deslocamento, em favor do Sudeste, quanto ao dispêndio 

realizado pelas empresas inovadoras em atividades inovativas, sinalizando 
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favoravelmente à hipótese de que as condições de infraestrutura científica e tecnológica 

previamente existente se tornam determinantes para o acesso ao apoio governamental à 

inovação. 

 Em suma, o que os dados sugerem é que, mesmo com a reestruturação da 

política de inovação a partir dos anos 2000, bem como da implementação de 

mecanismos institucionais, ainda há, quando se compara as regiões Nordeste e Sudeste, 

uma tendência à concentração destes instrumentos de apoio à inovação a favor desta 

última região, provavelmente em razão das condições históricas, sociais e culturais que 

permeiam a estrutura produtiva da mesma, incluindo-se ai a sua condição cientifico-

tecnológico, conduzindo a um processo assimétrico no acesso a tais apoios e reforçando 

o desenvolvimento desigual das regiões no que se refere à estrutura produtiva das 

mesmas, com reflexos importantes em suas economias.  
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ANEXOS 
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Tabela .4 -  Empresas que implementaram inovações, total e empresas que receberam apoio do governo para as suas atividades inovativas, por 

tipo de programa de apoio, segundo as atividades  das indústrias extrativas e de transformação - período 2001-2003 

Grandes Regiões 

e 

Unidades da 

Federação 

selecionadas 

Empresas que implementaram inovações 

Total 

Que receberam apoio do governo, por tipo de programa 

Total 

Incentivo fiscal Financiamento  

Outros 

programas 

de apoio 

À 

Pesquisa 

e 

Desenvolvimen

to 

(1) 

Lei 

da 

informática 

(2) 

A projetos de 

pesquisa em 

parceria com 

universidades 

e institutos de 

pesquisa 

À compra de 

máquinas e 

equipamentos 

utilizados 

para inovar 

Total Brasil   28 036  5 233   204   239   399  3 947  1 149 
Total Nordeste  2 653   577   42   10   50   414   175 
Total Sudeste  14 724  2 425   91   157   107  1 931   384 
                

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, 

Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2003. 

    (1) Incentivo fiscal à Pesquisa e Densenvolvimento (Lei 8.661 e Lei 10.332). (2) Incentivo 

fiscal Lei de informática (Lei 10.176 e Lei 10.664). 
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PINTEC 2005 (2003-2005) 

 

Tabela 5 -  Empresas que implementaram inovações, total e que receberam apoio do governo para as suas atividades inovativas, por tipo de programa de 

apoio, segundo as atividades das indústrias extrativas e de transformação - período 2003-2005 

Atividades das 

indústrias 

extrativas 

e de 

transformação 

Empresas que implementaram inovações 

Total 

Que receberam apoio do governo, por tipo de programa 

Total 

Incentivo fiscal Financiamento  

Outros 

programas 

de apoio 

À Pesquisa 

e 

Desenvolvimento 

(1) 

Lei 

da 

informática 

(2) 

A projetos de 

pesquisa em 

parceria 

com 

universidades 

e institutos 

de 

pesquisa 

À compra de 

máquinas e 

equipamentos 

utilizados 

para inovar 

Total Brasil 30 377   5 817    207    324   378   3 757   1 990 

Total Nordeste 2 915    588    14    27   39    397    188 

Total Sudeste 16 040   2 831    101    209   179   1 888    916 

                        

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de 

Inovação Tecnológica 2005. 

   Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente 

aprimorado. 

 (1) Incentivo fiscal à Pesquisa e Densenvolvimento (Lei nº 8.661 e Lei nº 10.332). (2) Incentivo fiscal Lei de informática (Lei 

nº 10.176 e Lei nº 10.664). 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC   
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PINTEC 2006-2008 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC  

 

 

 

Tabela 6 - Empresas das indústrias extrativas e de transformação, que implementaram inovações, total e que receberam apoio do governo para as suas 

atividades inovativas,por tipo de programa de apoio, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação selecionadas -período 2006-2008 

Atividades 

selecionadas 

da 

indústria e dos 

serviços 

Empresas que implementaram inovações 

Total 

Que receberam apoio do governo, por tipo de programa 

Total 

Incentivo fiscal 

Subvenção  

econômica 

Financiamento  

Outros 

programas 

de apoio 

À Pesquisa 

e 

Desenvolvimento 

(1) 

Lei 

da 

informática 

(2) 

A projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 

e inovação tecnológica 

À compra de 

máquinas e 

equipamentos 

utilizados 

para inovar 

Sem parceria com 

universidades 

Em parceria com 

universidades 

         Brasil    38 299   8 730    440    704    207    528    323   5 456   2 728 

      Nordeste   3 618    607    21    16    6    13    49    356    341 

      Sudeste   20 253   4 544    282    213    68    285    86   3 037   1 370 

                    

          Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 

Tecnológica 2008. 

    Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou substancialmente 

aprimorado. 

   (1) Incentivo fiscal à Pesquisa e Densenvolvimento (Lei nº 8.661, de 02 de junho de 1993, e Cap. III da Lei nº 

11.196, de 21 de novembro de 2005).  

   (2) Incentivo fiscal Lei de informática (Lei nº 10.664 de 22 de abril de 2003, e Lei nº 11.077 de 30 de dezembro 

de 2004). 
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PINTEC 2009-2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC   

Tabela 7-  Empresas das indústrias extrativa e de transformação que implementaram inovações, total e que receberam apoio do governo para as suas atividades 

inovativas, por tipo de programa de apoio, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação selecionadas - Brasil - período 2009-2011 

Grandes Regiões 

e 

Unidades da Federação 

selecionadas 

Empresas que implementaram inovações 

Total 

Que receberam apoio do governo, por tipo de programa 

Total 

Incentivo fiscal 

Subvenção  

econômica 

Financiamento  

Outros 

programas 

de apoio 

À Pesquisa 

e 

Desenvolvimento 

(1) 

Lei 

da 

informática 

(2) 

A projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento 

e inovação tecnológica 

À compra de 

máquinas e 

equipamentos 

utilizados 

para inovar 

Sem parceria 

com 

universidades 

Em parceria 

com 

universidades 

         Brasil   41 470   14 356   1 044    618    314    502    389   11 345   3 143 

      Nordeste   4 955   1 284    54    124    11    50    14    968    439 

      Sudeste   21 089   7 319    467    207    139    219    219   6 074   1 565 
                    

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 2011. 

     
Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou substancialmente aprimorado. 

    
(1) Incentivo fiscal à Pesquisa e Densenvolvimento (Lei nº 8.661 e Cap. III da Lei nº 11.196). (2) Incentivo fiscal Lei de informática (Lei nº 10.664 e Lei nº 11.077). 

  



 

 


