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RESUMO
O Brasil se defronta, a partir do início dos anos 1980, com 
uma economia mundial que começa a passar por significativas 
transformações na organização e dinâmica do setor produtivo, 
associadas a um ritmo muito mais intenso de mudanças 
tecnológicas. As grandes empresas transnacionais são os principais 
atores desse processo, alterando a estrutura industrial brasileira, 
que havia alcançado um alto grau de integração intersetorial e 
diversificação da produção. Este trabalho pretende discutir, entre 
outros temas, os dilemas da industrialização da Região Sudeste, 
tendo em vista a dependência cada vez maior do aporte de 
investimentos externos. A abordagem conceitual é a de “sistemas 
de inovação” articulada com o conceito de convenções de 
desenvolvimento, para explicar os principais dilemas que levaram 
à construção de duas convenções diferenciadas e até antagônicas. 
Na primeira – institucionalista restrita –, a inovação tem na 
abertura internacional um importante papel em seu estímulo, por 
meio da importação de tecnologias mais produtivas. Na segunda – 
neodesenvolvimentista –, o Estado tem um papel mais ativo na 
política de inovação, utilizando uma série de mecanismos tais 
como incentivos fiscais, crédito subsidiado e subvenções.

ABSTRACT
Since the beginning of the 1980s, Brazil has been faced with a 
global economy that has undergone significant changes in terms 
of both the organization and dynamics of the production sector, 
which are associated with a more intense pace of technological 
change. Larger transnational companies are the main players 
within such a process, modifying Brazil’s industrial structure, 
which had achieved a high level of inter-sectorial integration 
and production diversification. Among other themes, this 
paper intends to discuss the dilemmas of industrialization in 
the Southeast Region, taking into account the ever-growing 
dependence on foreign investment. The conceptual approach 
deals with “innovation systems” in connection with the concept of 
development conventions in order to explain the main dilemmas 
that led to the creation of two differentiated, and even opposing, 
conventions. In the first  – the restricted institutionalist convention – 
innovation, as a tool for opening up an international market, has 
an important role as a booster due to imports of more productive 
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technologies. In the second – the neodevelopmentalist convention –, 
the State plays a more active role in the innovation policy, using  
a series of mechanisms, such as tax incentives, subsidized credit 
and subventions.

INTRODUÇÃO
O Brasil se defronta, desde o início dos anos 1980, com uma eco-

nomia mundial marcada pela globalização, crescentemente fi-

nanceirizada e dominada por grandes empresas transnacionais. 

Esse contexto se inicia quando a estrutura industrial brasileira 

havia alcançado um alto grau de integração intersetorial e di-

versificação da produção e se aproximado das economias mais 

avançadas [Cassiolato (1992)]. 

Após haver internalizado os benefícios da Segunda Revolu-

ção Industrial, a indústria brasileira, ao longo das últimas três 

décadas, vem tendo sua evolução marcada pelo enfrentamento 

de algumas questões fundamentais. A primeira se refere a como 

promover sua reestruturação na direção de uma incorporação 

efetiva da revolução tecnológica em curso. A segunda, associa-

da à anterior, diz respeito a qual seu papel na nova organização 

da produção em escala global.

Em trabalho publicado no início dos anos 2000, afirmava-

-se que a indústria brasileira, naquele momento, caracteriza-

va-se por uma 

fragilidade [...] [que] [...] se refletia na vulnerabilida-
de comercial em praticamente todas as áreas indus-
triais com maior valor agregado e, especialmente, 
nas áreas com conteúdo tecnológico sofisticado [...] 
sendo também […]  evidente nas indústrias tradicio-
nais de bens de consumo não duráveis [Cassiolato 
(2001, p. 7)].

A explosão do desenvolvimento chinês ao longo dos anos 

2000 e a geração de saldos respeitáveis na balança comercial 

brasileira, tendo em vista o aumento do preço e do volume das 
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exportações de commodities do Brasil, especialmente para a 

China, apenas adiou a explicitação de problemas que já eram 

visíveis naquela ocasião. 

Ao longo dos anos 2000 até a presente década, economia 

e sociedade brasileiras passaram por inúmeras transformações, 

muitas delas virtuosas. O sucesso das políticas de inclusão social, 

a melhoria na distribuição da renda e a dinamização do merca-

do de trabalho transformaram positivamente o país. No entan-

to, do ponto de vista da estrutura produtiva, o Brasil continua 

com um baixo desempenho competitivo e fragilidade comercial 

para todos os setores com alto valor agregado e alto conteúdo 

tecnológico. A competitividade brasileira é forte somente em 

atividades ligadas a commodities com larga escala de produção 

e baixo valor agregado – setores que usam matéria-prima, insu-

mos da agricultura e intensivos em energia. 

Os problemas da economia da Região Sudeste são maior-

mente aqueles da estrutura industrial brasileira. Este trabalho 

pretende discutir alguns desses problemas, em especial os dile-

mas da industrialização da região, tendo em vista a dependên-

cia cada vez maior do aporte de investimentos externos. 

A abordagem conceitual deste trabalho é a de “sistemas de 

inovação” [Freeman (1982); Lundvall (1992)]. A ideia básica do 

conceito de sistemas de inovação é que o desempenho inovativo 

depende não apenas do desempenho de empresas e organiza-

ções de ensino e pesquisa, mas também de como elas interagem 

entre si e com vários outros atores, e como as instituições – inclu-

sive as políticas – afetam o desenvolvimento dos sistemas [Cassio-

lato e Lastres (2000)]. Entende-se, deste modo, que a inovação 

consiste em um fenômeno sistêmico e interativo, caracterizado 

por diferentes tipos de cooperação [Cassiolato e Lastres (2005)].

O trabalho está organizado da seguinte maneira. A seção 

“A especialização da economia sudestina” apresenta uma breve 

discussão sobre a limitada descentralização da indústria brasilei-
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ra nas últimas décadas, que deixa a Região Sudeste ainda como 

a principal hospedeira das atividades industriais supostamente 

mais dinâmicas. A seção “As principais transformações na estru-

tura produtiva brasileira” traz uma análise das principais trans-

formações na estrutura produtiva brasileira na última década, 

mostrando como os potenciais problemas já percebidos por 

diversos analistas no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000 

confirmaram-se. A seção “Empresas transnacionais e inovação” 

visa apresentar as novas estratégias das empresas transnacionais 

(ETNs), resultado de sua conformação à globalização dominada 

pelas finanças, e discutir, no âmbito dessas estratégias, o papel 

restrito de economias como a brasileira. A seção “Dois exemplos 

contraditórios: o sucesso do sistema nacional de inovação em 

saúde e o fracasso em telecomunicações” apresenta a evolução 

recente dos sistemas de inovação de saúde e telecomunicações, 

buscando ilustrar duas situações em que os objetivos e o foco da 

política industrial e de inovação e o tratamento das subsidiárias 

de ETNs levaram a resultados significativamente diversos. Final-

mente, a última seção apresenta os principais avanços e dilemas 

da política industrial e de inovação brasileira.

A ESPECIALIZAÇÃO DA ECONOMIA SUDESTINA
O padrão de especialização produtiva da Região Sudeste é evi-

dentemente marcado pela própria história econômica brasileira. 

Durante a colonização portuguesa, como nas demais regiões do 

país, a estrutura produtiva do Sudeste articulava-se ao mercado 

externo e era relativamente isolada do restante da economia 

brasileira. Os primórdios da integração do mercado nacional, a 

partir do fim do século XIX até o início da década de 1930, são 

liderados por São Paulo, com a supremacia da economia cafeeira 

e o controle político da velha república, fatores que bloqueiam 

e afetam as dinâmicas produtivas anteriores do resto da econo-

mia brasileira. O avanço da industrialização, a partir de 1930, 
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apenas aprofunda esse processo, aumentando a concentração 

no Sudeste, em especial São Paulo, e a desigualdade entre as 

regiões do país. 

O auge da concentração industrial ocorreu no fim dos anos 

1960 e início dos 1970. Em 1968, o Sudeste era responsável por 

mais de 81% do valor da transformação industrial (VTI) brasilei-

ro, com São Paulo sendo responsável por mais de 57%.

A partir de meados dos anos 1990, a desconcentração indus-

trial começa a acontecer mais uma vez, agora por meio da contí-

nua desarticulação da estrutura industrial brasileira trazida pela 

integração ingênua ao processo de globalização e pela subordi-

nação às estratégias globais das grandes ETNs. A esses fatores, 

adicionam-se as diferentes e inúmeras políticas de atração de 

investimentos industriais, particularmente através de incentivos 

fiscais estabelecidos pelos governos estaduais a partir dos anos 

1970 – e, em âmbito federal, principalmente pela atuação da Su-

perintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) –, 

que se acentuam no período de liberalização e desregulamenta-

ção do neoliberalismo dos anos 1990.

Em 2009, a Região Sudeste era ainda responsável por mais 

de 60% do VTI do Brasil, com São Paulo sendo responsável por 

quase 38%. Essa pequena desconcentração espacial da indústria 

brasileira não afetou significativamente a importância da indús-

tria sudestina em geral, até porque a queda relativa de São Pau-

lo é acompanhada por um aumento para os demais estados da 

região. Ela também não afeta qualitativamente a importância 

da indústria paulista, na medida em que as atividades industriais 

de maior densidade ainda se mantêm concentradas no estado. 

Diniz (1999) resume de forma contundente esse movimento: o 

núcleo mais denso da indústria, que compreende as atividades dos 

complexos metalmecânico e transportes, eletroeletrônico e quími-

co, tende a se deslocar para metrópoles de segundo nível e em 
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cidades médias do Sul e do Sudeste (entre Minas Gerais e Rio Gran-

de do Sul), enquanto as atividades industriais de baixa intensidade 

tecnológica deslocam-se, em especial, para o Nordeste em busca 

de incentivos fiscais, atendendo a segmentos regionais e locais do 

mercado brasileiro e àqueles de demanda pouco sofisticada.

Há, porém, um elemento importante do processo de transfor-

mação produtiva ocorrido a partir dos anos 1990 que impactou o 

Sudeste de uma forma muito particular. Trata-se da desarticula-

ção de inúmeros sistemas produtivos e inovativos característicos 

da indústria manufatureira que ocorreram desde então, que re-

duziram e alteraram capacitações. Estudos produzidos pela Rede 

de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais 

(RedeSist) a partir de 1998 [Cassiolato e Lastres (1999); Lastres e 

Cassiolato (2005)] documentaram esse fenômeno. Em resumo, o 

que esses estudos mostram é que empregos industriais e capaci-

tações produtivas foram destruídos no contexto dos movimen-

tos de desregulamentação e abertura dos anos 1990, levando ao 

surgimento de diversos arranjos produtivos de micro e pequenas 

empresas. Esse processo foi generalizado e contribuiu para a per-

da de capacitações intraindústria, que é um dos principais proble-

mas da estrutura produtiva brasileira e sudestina nos dias de hoje 

e que será debatida nas próximas seções.

Dessa maneira, o debate sobre as perspectivas de política 

produtiva para a Região Sudeste deve ser realizado no marco 

da discussão mais ampla sobre os dilemas da indústria brasileira 

que se relacionam à perda de sua importância relativa, tanto 

no que concerne a seu papel na economia brasileira quanto em 

relação a seu papel na estrutura industrial mundial. 

AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES NA 
ESTRUTURA PRODUTIVA BRASILEIRA
A participação do valor adicionado da indústria brasileira com re-

lação ao Produto Interno Bruto (PIB) cresce de 26% em 1947 até 
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um pico de 48% em 1985. Desde então, ela vem perdendo terre-

no, chegando a 27,8% em 2003 e 25% em 2013. As indústrias de 

transformação apresentam comportamento idêntico, crescendo 

de 19,8% em 1947 a 35,9% em 1985. A partir daí, observa-se uma 

constante queda, semelhante ao conjunto da indústria, mas mais 

dramático, para 18% em 2003 e 13,1% em 2013.

Dentro do tecido industrial, ocorre também uma diminuição 

da importância relativa das atividades de alta tecnologia. Por 

exemplo, o VTI do conjunto das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) vem perdendo participação relativa no VTI 

total da indústria de transformação – de 5,5%, em 2000, para 

2,5%, em 2005, e 1,5%, em 2011 [Lima (2012)]. Em relação ao 

PIB, o peso dessas indústrias seria, aproximadamente, de 1,4% 

em 2000, 0,97% em 2005 e 0,4% em 2011. Entre 2008 e 2010, 

nos Estados Unidos, segundo o Bureau of Economic Analysis, o 

peso das TICs no PIB era de aproximadamente 9% e na União 

Europeia oscila entre 5% e 7% (dados do Eurostat).

Tendo em vista a abertura descontrolada da economia bra-

sileira implementada nas atividades de alta intensidade tecno-

lógica, observa-se esvaziamento dos respectivos sistemas pro-

dutivos e inovativos. Segundo Morceiro (2012), nas atividades 

do complexo eletrônico (equipamentos de comunicações, equi-

pamentos de informática etc.), aproximadamente 70% da de-

manda final brasileira era suprida por importações em 2008. Em 

2003, a mesma relação era da ordem de aproximadamente 50% 

para equipamentos de telecomunicações e 60% para equipa-

mentos de informática. Apesar de não ser possível ainda atuali-

zar esses indicadores, há indícios de que o aumento das impor-

tações nos últimos anos deve ter agravado essa situação, não 

sendo exagerada a afirmação de que no caso das atividades de 

equipamentos de comunicação e bens de informática “a indús-

tria nacional difere muito pouco de uma típica indústria maqui-

ladora” [Morceiro (2012, p. 190)]. No caso das demais indústrias 
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de alta e média-alta tecnologia “parte expressiva da produção 

doméstica também atua como montadora de componentes/in-

sumos importados e/ou representante comercial e altera somen-

te o rótulo/etiqueta/marca” [Morceiro (2012, p. 190)]. 

A diminuição da importância relativa da indústria como um 

todo e da indústria de transformação, em particular, e o esva-

ziamento dos sistemas produtivos e inovativos têm sido acom-

panhados desde meados dos anos 2000 por uma deterioração 

significativa na balança comercial de manufaturados.

Em 2013, de todo o parque industrial brasileiro, apenas três 

atividades tiveram superávit na balança comercial: produtos 

metálicos, em especial da siderurgia (que apresentou um su-

perávit de US$ 5 bilhões); alguns bens de baixa intensidade 

tecnológica e intensivos em recursos naturais abundantes no 

Brasil, em especial gêneros alimentícios; e equipamentos ae-

ronáuticos e aeroespaciais (que apresentaram um superávit de 

US$ 621 milhões). Todas as demais atividades apresentaram dé-

ficit nas transações comerciais. 

Especialmente relevantes para a discussão deste artigo são as 

atividades de alta e média-alta tecnologia, que conjuntamente 

tiveram, em 2013, um déficit que ultrapassou o montante de 

US$ 90 bilhões. Em 2003, o déficit nesses segmentos era de apro-

ximadamente US$ 8,5 bilhões. 

As atividades de média-alta intensidade tiveram um déficit, 

em 2013, de US$ 61,4 bilhões. Elas incluem produtos químico-

-farmacêuticos, maiormente insumos (US$ 27 bilhões), a indús-

tria automobilística (mais de US$ 8 bilhões) e equipamentos 

mecânicos (US$ 17 bilhões). Todas essas atividades vêm apresen-

tando desde meados da década passada tendência de déficits 

crescentes, que se acentuaram a partir da crise de 2008.

Segundo Cano (2012), essa perda do “miolo” do tecido in-

dustrial brasileiro tem diversas causas: a política cambial ins-

taurada a partir do Plano Real; a abertura generalizada e não 
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planificada pela qual o país passa desde o fim dos anos 1980 e 

que se mantém até hoje; a elevada taxa de juros do país; e o 

investimento direto estrangeiro (IDE).

A desindustrialização e perda do tecido industrial é evi-

dentemente associada a uma significativa desnacionalização 

da estrutura produtiva. O estoque de capital estrangeiro na 

indústria brasileira aumentou de US$ 32 bilhões em 2000 para 

US$ 221,8 bilhões em 2011, um crescimento de 593%. Nas 

atividades de alta tecnologia, o aumento foi de 320% e, nas 

indústrias de média-alta tecnologia, foi de 367% [Cassiolato, 

Zucoloto e Tavares (2014)].

O aumento da participação das empresas subsidiárias de 

ETNs na estrutura produtiva pode ser considerado um resulta-

do direto da política econômica, industrial e de inovação ado-

tada no país, a qual tem como sua principal hipótese a ideia de 

que as subsidiárias de ETNs podem cumprir um papel virtuo-

so. Essa política foi analisada em outros trabalhos [Cassiolato 

(2001); Cassiolato et al. (2001); Cassiolato e Lastres (2011);  

Cassiolato, Szapiro e Lastres (2014); Koeller (2009)], os quais 

dão suporte mais detalhados a essa assertiva. Do ponto de vis-

ta do objetivo deste texto, é suficiente enfatizar que a política 

de inovação brasileira, conforme argumentado por Cassiolato, 

Szapiro e Lastres (2014), desde seu início orienta-se pela no-

ção de catch-up e é fortemente influenciada pelos modelos e 

instrumentos adotados pelos países considerados mais desen-

volvidos. Mais ainda, desde 2003, tem como objetivo central 

diminuir os custos da inovação e está baseada em eixos tais 

como: criação de novas institucionalidades voltadas à oferta 

de mecanismos para estimular a interação entre universidade e 

empresas (incubadoras, cidades inovadoras, núcleos de inova-

ção tecnológica, redes de inovação, plataformas tecnológicas, 

entre outras) e implementação de mecanismos fiscais e credití-

cios voltados às atividades inovativas. 
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Os resultados da política, se medidos por meio dos indica-

dores tradicionais – como taxa de inovação ou dispêndios em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) –, têm sido decepcionantes, 

o que confirma o quadro apresentado. O país continua com bai-

xa importância relativa das atividades intensivas em tecnologia, 

tendo perdido, de fato, capacidade tecnológica em diferentes 

sistemas produtivos e inovativos.1

As subsidiárias de ETNs vêm se beneficiando significativamen-

te dos incentivos fiscais e dos financiamentos à inovação.2 Porém, 

os resultados desse apoio têm sido decepcionantes. Apesar de 

serem beneficiárias de diversos instrumentos da política, as subsi-

diárias de ETNs têm, em sua maioria, diminuído seus esforços de 

P&D e de inovação no país [Cassiolato e Szapiro (2014)].  

Dados da Pintec relativos às subsidiárias de ETNs com mais de 

500 empregados em setores intensivos em tecnologia mostram 

que essa situação é ainda mais dramática.3 De acordo com os 

indicadores, nas atividades da indústria automobilística, farma-

cêutica, equipamentos de comunicações, química e máquinas e 

equipamentos, as subsidiárias de ETNs têm diminuído significa-

tivamente seus dispêndios com inovação no Brasil [Cassiolato e 

Szapiro (2014)].  

Essa queda é observada ao longo do período, mas adquire 

contornos mais acentuados entre 2008 e 2011. Na automobilísti-

1 Segundo as informações captadas pela Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os principais indicadores de inovação da 
indústria caíram significativamente ao longo dos anos 2000 e, em particular, entre 2008 e 
2011. Alguns dos mais emblemáticos, como as taxas de inovação do setor manufatureiro 
para produtos e processos novos para o mercado nacional (que se referem a produtos e 
processos introduzidos pela primeira vez na economia brasileira) apresentaram índices 
em 2011 inferiores até àqueles de 2000. Tal queda ocorreu em todos os tamanhos de em-
presa. Por exemplo, nas pequenas empresas (de dez a 49 empregados), a percentagem de 
empresas que introduziu novos produtos em 2008 era de 21,5% e, em 2011, era de 16,2%. 
Nas grandes empresas (mais de quinhentos empregados), o mesmo indicador foi de 54,9% 
em 2008 e de 43,0% em 2011.

2 A inexistência de distinção entre empresas nacionais, de capital majoritariamente nacio-
nal e estrangeiras, no tocante ao acesso a instrumentos de apoio à inovação, teve origem 
na Emenda Constitucional 6, de 1995, que passou a considerar empresa nacional aquela 
que tem sede administrativa no território brasileiro, independentemente de sua origem 
de capital.

3 Esses dados se referem a uma tabulação especial de dados da Pintec do IBGE.
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ca, os gastos com inovação em relação às vendas das subsidiárias 

de ETNs com mais de 500 empregados caem de 8,2% em 2000 

para 2,9% em 2011. Em equipamentos de comunicações, a que-

da dos gastos com inovação em relação às vendas das subsidiá-

rias de ETNs com mais de 500 empregados é de 6,2% em 2000 

para 2,1% em 2011; em produtos químicos, de 4,9% para 3,1%; 

em produtos farmacêuticos, de 6,1% para 3,7%; e em máquinas 

e equipamentos, de 6,8% para 3,0%.

O indicador que aponta a relação dos gastos em P&D sobre a 

receita líquida de vendas para o mesmo grupo de subsidiárias de 

ETNs, nos mesmos setores, também apresenta a mesma tendên-

cia. De acordo com esse indicador, a queda também é recorren-

te, adquirindo contornos mais acentuados entre 2008 e 2011. Na 

automobilística, os gastos em P&D em relação às vendas caem 

de 2,1% em 2008 para 1,4% em 2011. Em equipamentos de co-

municações, a queda é de 1,63% em 2008 para 0,9% em 2011 e, 

em máquinas e equipamentos, de 1,85% para 0,73% [Cassiolato,  

Szapiro e Lastres (2014)].

Nos casos dos fabricantes de produtos químicos e de produ-

tos farmacêuticos, a queda também ocorre até 2008, observan-

do-se, porém, um pequeno aumento entre 2008 e 2011. Esses 

dois fatos podem ser atribuídos, possivelmente, ao reflexo da 

política industrial e de inovação em saúde (que será analisada 

em detalhe na subseção “O sistema de inovação em telecomu-

nicações”) e das atividades da Petrobras no complexo químico.

Por outro lado, as remessas de lucros e dividendos por par-

te dessas empresas têm aumentado de forma significativa, em 

especial após a crise de 2007. De qualquer forma, a tendência é 

inequívoca: a mudança estrutural da indústria brasileira, o es-

vaziamento da estrutura produtiva e o aumento nos déficits da 

balança comercial da indústria brasileira são todos fenômenos 

associados a um maior grau de penetração do capital estrangei-

ro na estrutura produtiva do país.
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EMPRESAS TRANSNACIONAIS E INOVAÇÃO 
Um dos principais aspectos da intensa transformação por que 

passa economia e sociedade brasileiras e que levaram a uma 

mudança qualitativa na estrutura produtiva do país refere-se ao 

papel das subsidiárias de ETNs nesse processo. A abordagem de 

sistema nacional de inovação utilizada neste trabalho inclui, evi-

dentemente, essas empresas. Particularmente no quadro atual 

da globalização, elas constituem-se em importantes componen-

tes de qualquer sistema nacional, tendo em vista o papel que 

elas desempenham nos processos de geração, difusão e uso de 

conhecimentos em escala global.

A atuação das subsidiárias das ETNs é subordinada às estra-

tégias globais de suas matrizes e articulada às políticas que os 

diferentes países adotam para elas. Sua contribuição aos diferen-

tes sistemas nacionais de inovação é de natureza subordinada, 

não devendo ser superestimada nem percebida como uma ma-

neira automática de construir uma capacitação interna de ino-

vação. Em análises detalhadas sobre os sistemas nacionais de 

inovação dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, Freeman 

(1987) e Hanson e Pavitt (1987) enfatizaram que o investimen-

to direto externo teve um papel muito reduzido e subordinado 

no desenvolvimento inovativo desses locais. Mesmo no caso da 

China, existem evidências de que as atividades tecnológicas das 

subsidiárias das ETNs são de intensidade relativamente baixa. Sun 

(2010) apresenta uma análise detalhada das atividades de P&D 

das subsidiárias de ETNs e conclui que a maior parte de P&D de 

empresas estrangeiras na China é de natureza adaptativa e de 

valor absoluto reduzido, visando, especialmente, apropriar-se das 

capacitações em recursos humanos locais. 

Essa análise e seus desdobramentos são compartilhados por 

diversos autores, como Amsden, Tschang e Goto (2001), para os 

quais os investimentos em tecnologia de ETNs em países peri-

féricos são modestos em montante e de baixa complexidade, 
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quase nunca relativos a atividades de fronteira tecnológica. Es-

tudos detalhados sobre Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul [Cassiolato et al. (2013); Reddy (2011)] sugerem que, nesses 

países, as atividades de P&D realizadas por ETNs são marginais.

Suas estratégias e dinâmica organizacional e seu padrão de 

investimento (inclusive P&D) têm sido modeladas por novas ar-

ticulações entre finanças e indústria [Chesnais e Sauviat (2003)]. 

Parte principal de sua estratégia está baseada na centralização 

de ativos financeiros, realizada através de uma empresa holding, 

no mais das vezes localizada em paraísos fiscais e fora, portanto, 

do alcance da legislação e do controle das instituições nacionais 

de seus países originários [Serfati (2008)]. As ETNs passam a se 

caracterizar por um relativo declínio da importância atribuída 

às atividades de produção, com um aumento associado na im-

portância das atividades financeiras e apropriação de valor dos 

ativos intangíveis [Serfati (2008)].

Como parte dessa crescente subordinação às finanças, as 

ETNs modificaram substancialmente a organização e a gestão 

de suas cadeias de valor globais. As TICs permitiram a fragmen-

tação dos processos de produção e a crescente internacionaliza-

ção da aquisição de bens e serviços intermediários. Na maioria 

dos casos, as novas estratégias tentam preservar atividades que 

permitem a obtenção de altas margens de lucros, como design 

e inteligência de negócios, integração final do produto, assis-

tência técnica e outros serviços pós-venda. Mas a terceirização 

tem também atingido etapas de desenvolvimento tecnológico 

necessárias para a inovação.

Assim, no bojo da globalização dominada pelas finanças, a 

inserção das ETNs nos sistemas nacionais de inovação de países 

em desenvolvimento passa a se dar de forma distinta do período 

anterior. A emergência das TICs permitiu a tais empresas migrar 

de estratégias nas quais as filiais eram razoavelmente indepen-

dentes nos diferentes espaços nacionais para um sistema estra-
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tégico unificado, no qual essas subsidiárias se organizam em re-

des tendo em vista um objetivo global: 

dentro das ‘corporações em rede’ ainda mais do que 
nas ‘transnacionais clássicas’, as estratégias de P&D 
e de inovação são funcionalmente relacionadas à 
gestão corporativa central tanto quanto a estratégia 
financeira das corporações [Chesnais (1992, p. 286)].

A manutenção e ampliação de seus laboratórios de P&D nos 

diferentes espaços nacionais permitem que a grande corporação 

tenha maior acesso às capacitações e às rotas tecnológicas espe-

cíficas desenvolvidas em cada sistema nacional de inovação. A 

direção da irradiação do avanço tecnológico é, portanto, inversa 

àquela que supõe o argumento usual: quando é a ETN que de-

tém as principais capacitações e está organizada mundialmen-

te com posições únicas de barganha, é ela que se encontra em 

condições de absorver as diferentes matrizes de conhecimentos 

disponíveis nos diferentes sistemas nacionais de inovação, e não 

o contrário [Cassiolato, Szapiro e Lastres (2014)]. Ainda que um 

determinado sistema nacional de inovação não esteja articulado 

de forma a gerar uma dinâmica inovativa (e, portanto, produ-

tiva), terá, quase sempre, capacitações específicas e ativos com-

plementares úteis à estratégia transnacional global. 

Desse modo, em diversos casos, dentre os quais o Brasil se 

destaca, a chamada internacionalização das atividades de P&D 

refere-se, primeiramente, à aquisição de capacitações locais, es-

pecialmente por meio da compra de empresas nacionais, cujos 

laboratórios de P&D são “herdados” pelas empresas que as ad-

quirem, não faltando exemplos nos quais as operações desses 

laboratórios são depreciadas ou até encerradas.4

Assim, o objetivo de política perseguido pelos governos de 

países em desenvolvimento, inclusive e particularmente pelo 

4 Cassiolato et al. (2001) apresentam vários exemplos, inclusive o caso da Metal Leve S.A., 
empresa brasileira líder mundial na produção e desenvolvimento tecnológico em pistões 
para motores e que foi adquirida pela empresa alemã Mahler, para a qual licenciava 
a tecnologia.
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Brasil, de atrair IDE na expectativa de que ele seja um dos princi-

pais pilares de uma necessária renovação industrial é ao mesmo 

tempo bastante ilusório, na medida em que subestima a natureza 

e a força dos fatores estruturais que têm ocorrido desde mea-

dos dos anos 1970, e em grande parte equivocado, pois deixa de  

reconhecer que a mudança de paradigma tecnológico modifi-

cou os parâmetros de transferências internacionais de tecnologia 

fazendo com que o crescimento industrial local e endógeno se 

tornasse dependente em um grau muito maior do que no pe-

ríodo anterior (1960-1975) de fatores que devem ser criados e 

construídos localmente.

DOIS EXEMPLOS CONTRADITÓRIOS: O SUCESSO 
DO SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO EM 
SAÚDE E O FRACASSO EM TELECOMUNICAÇÕES
Um dos argumentos centrais deste texto é que as subsidiárias de 

ETNs têm um papel positivo a ser desempenhado no desenvol-

vimento industrial do país. Porém, esse papel deve ser subordi-

nado aos interesses e à política de desenvolvimento. A recente 

evolução de dois sistemas nacionais de inovação – saúde e tele-

comunicações – é muito instrutiva a esse respeito, pois represen-

tam propostas diametralmente opostas em relação à concepção 

da política, ao papel esperado das ETNs e aos resultados obtidos.  

O sistema de inovação em saúde

Entre os diferentes programas promovidos pelo governo para o 

desenvolvimento produtivo e inovação, o do sistema produtivo 

e inovativo em saúde é aquele que apresenta maior aderência 

às propostas da convenção neodesenvolvimentista. Argumenta-

-se neste trabalho que ele também é um daqueles que apresen-

tam melhores resultados positivos. Nesse caso, alguns elementos 

principais destacam-se: os mecanismos de política industrial e de 

inovação são articulados a outras políticas públicas, como a de 
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compras governamentais; a inovação é de fato compreendida 

a partir de uma perspectiva sistêmica; e as subsidiárias de ETNs 

participam de forma positiva e ativa do processo de desenvolvi-

mento produtivo e inovativo.

Dentro dessa percepção sistêmica, estão incluídos diversos 

elementos sobre os quais cabe uma menção específica. Em pri-

meiro lugar, essa é uma área em que existem diversas institui-

ções que foram construídas ao longo da história do país e que 

desempenham um papel importante, inclusive do ponto de vista 

político, nos processos de discussão e implementação de políti-

cas públicas. Entre estas, estão instituições centenárias de pes-

quisa e ensino, como a Fundação Oswaldo Cruz em nível federal 

e o Instituto Butantã de São Paulo, que foram estruturadas e 

se desenvolveram de forma a articular as atividades científico-

-tecnológicas com a preocupação socioeconômica da atividade-

-fim, a saúde pública. Além disso, e de forma articulada a tal 

desenvolvimento institucional, os principais atores vinculados 

ao Sistema Nacional de Inovação em Saúde têm sido capazes de 

debater propostas de políticas e ações na área em que as ques-

tões sociais da saúde articulam-se com as preocupações com a 

evolução e desenvolvimento das atividades produtivas nos di-

ferentes segmentos industriais com impacto na área da saúde. 

Em especial já em 1994, como resultado direto da mobili-

zação política que levou à elaboração do capítulo sobre saúde 

da Constituição de 1988, foi realizada a Primeira Conferência 

Nacional de Ciência e Tecnologia da Saúde, na qual tais ques-

tões foram debatidas e proposições de políticas foram não só 

acordadas, mas, mais importante, tiveram seu encaminhamento 

articulado politicamente. Na Segunda Conferência Nacional de 

Ciência e Tecnologia da Saúde, o tema da inovação foi efetiva-

mente incorporado ao debate. Essa articulação tem, também, 

uma significativa dimensão territorial, em que o Fórum de Se-

cretários Municipais da Saúde desempenha um papel funda-
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mental, o que é viabilizado a partir da constituição do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no país, que tem na descentralização um 

de seus eixos mais relevantes.

Dessa maneira, não é surpreendente que a força política con-

junta dos atores do Sistema Nacional de Inovação de Saúde seja 

capaz de levar o Ministério da Saúde a cumprir os importantes 

papéis de coordenador e principal executor da política industrial 

e de inovação implementada com o Plano Brasil Maior. Ao desem-

penhar tais papéis, o Ministério da Saúde tem sido capaz de efe-

tivamente articular a política voltada ao desenvolvimento da pro-

dução, de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) e da área social.

O eixo central da política de inovação em saúde é o Progra-

ma de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) entre 

instituições públicas e privadas. As empresas devem transferir 

conhecimento e desenvolver tecnologia e capacitações para 

a inovação conjuntamente com laboratórios públicos e priva-

dos. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2009 foram 

estabelecidos 104 acordos, com 76 parceiros envolvidos (19 la-

boratórios públicos e 56 laboratórios privados). Essas parcerias 

envolvem 97 produtos, dos quais 66 são medicamentos, sete 

vacinas, 19 produtos para saúde, em especial equipamentos mé-

dico-hospitalares, e cinco projetos conjuntos em P&D. Segundo 

o ministério, como a contrapartida é a demanda em grandes 

volumes do SUS, o total das compras públicas é de aproximada-

mente R$ 9 bilhões, com uma economia estimada da ordem de 

R$ 4,1 bilhões.

No bojo desse processo, uma série de novas diretrizes foi 

institucionalizada, além do estabelecimento das Parcerias para 

o Desenvolvimento Produtivo para a produção de medicamen-

tos essenciais para a saúde da população, como o uso do poder 

de compra do SUS, a melhoria do arcabouço regulatório para 

apoiar a inovação e a criação de novos instrumentos de financia-

mento governamentais para intensificar as atividades de produ-
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ção. Embora uma consideração detalhada desses instrumentos 

esteja além do escopo deste trabalho, vale mencionar que as 

políticas foram guiadas para apoiar o desenvolvimento do com-

plexo da saúde com ações alinhadas e coordenadas pelo Comitê 

Executivo do Complexo Industrial da Saúde.

No que se refere à utilização do poder de compra governa-

mental, um conjunto de medidas e instrumentos tem sido imple-

mentado com o objetivo de fortalecer a base da produção em 

saúde por meio do incentivo ao desenvolvimento de produtos 

com maior valor agregado e conteúdo tecnológico. Essas medi-

das englobam uma lista de produtos prioritários no SUS; novas 

regras relativas aos contratos públicos, que incluem uma mar-

gem de preferência para produtos estratégicos farmacêuticos 

e medicamentos produzidos no Brasil; e parcerias de empresas 

farmacêuticas privadas e públicas para o desenvolvimento da 

produção. A lista de produtos prioritários contém os itens que 

devem ser produzidos localmente por sua alta relevância social 

e econômica, assim como importância no desenvolvimento de 

novas capacitações tecnológicas em saúde. A lei de compras pú-

blicas (regulamentada na Lei 12.349) visa utilizar uma margem 

de preferência (até 25%) para aquisição de bens e serviços pro-

duzidos localmente que contenham desenvolvimento tecnoló-

gico e inovações no Brasil [Vargas et al. (2012)].

Entre as ações de promoção e financiamento para apoiar o 

desenvolvimento do sistema produtivo e inovativo da saúde no 

Brasil, estão programas destinados a aumentar a capacidade de 

produção da indústria farmacêutica (programa implementado 

pelo BNDES) e suas capacidades de inovação. Para o apoio a 

C,T&I, projetos de pesquisa foram financiados por dois fundos 

setoriais de C,T&I (CT-Saúde e CT-Bio) visando construir capa-

cidade tecnológica nas áreas de interesse do SUS e incentivar 

os investimentos privados em P&D em saúde [Szapiro, Vargas e 

Cassiolato (2014)]. 
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Do ponto de vista da política de inovação, o elemento di-

ferencial, que é o principal responsável por seu sucesso relati-

vo, é a definição ex ante de prioridades, isto é, quais produtos 

(medicamentos, vacinas e equipamentos) são essenciais para a 

população e devem ser objeto de estímulo governamental. O 

desenvolvimento tecnológico e as atividades de produção de 

tais medicamentos prioritários são sistematicamente articulados 

por meio de parcerias que não excluem empresas subsidiárias de 

ETNs, mas que as subordinam aos interesses da política e con-

dicionam o apoio ao cumprimento de metas predeterminadas. 

Mais ainda, além do medicamento, são também estabelecidas 

parcerias para a produção e desenvolvimento no país dos 

princípios ativos, os insumos farmoquímicos necessários para a 

produção dos medicamentos.

Como resultado, dessa e de outras ações de política, em 

particular das parcerias de desenvolvimento produtivo e dos 

demais mecanismos acima apontados, a indústria farmacêuti-

ca brasileira tem apresentado uma evolução positiva quanto 

ao investimento em atividades direcionadas à inovação no pe-

ríodo entre 2000 e 2011. O número de empresas inovadoras 

aumentou no período, e as despesas com P&D (interna e ex-

terna) sobre a receita líquida de vendas (RLV) das empresas 

farmacêuticas brasileiras aumentou de 1,5% em 2000 para 3% 

em 2011 [Cassiolato, Szapiro e Lastres (2014)]. Embora conside-

ravelmente abaixo dos gastos médios em P&D realizados por 

grandes empresas farmacêuticas globais, essa evolução parece 

indicar um novo padrão de gastos com inovação das empresas 

farmacêuticas no Brasil. Além disso, as despesas com aquisição 

de equipamentos para a inovação, que representam um indi-

cador de estratégias defensivas e adaptativas, diminuíram de 

1,6% da RLV em 2000 para 0,1% da RLV em 2011. Na mesma 

direção, a taxa de inovação na indústria farmacêutica aumen-

tou de 46,8% em 2000 para 63,7% em 2008 [Szapiro, Vargas e 
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Cassiolato (2014)].  É verdade que entre 2008 e 2011 observa-se 

uma pequena queda na taxa de inovação, o que provavelmen-

te está relacionado aos impactos da crise global iniciada em 

2008 que afetam o Brasil a partir de 2010.

É evidente que a continuidade do sucesso da política exi-

ge, ainda, uma série de avanços. Na frente regulatória, por 

exemplo, ações são necessárias para viabilizar novas janelas de 

oportunidade que permitam o desenvolvimento de produtos de 

biotecnologia farmacêuticos e de saúde, em consonância com as 

políticas de saúde e bem-estar e as necessidades sociais [Szapiro, 

Vargas e Cassiolato (2014)].

Porém, o balanço total parece ser positivo, podendo ar-

gumentar-se que, em resumo, a experiência da política in-

dustrial e de inovação em saúde repousa: (i) na existência de 

importantes instituições que evoluíram ao longo da história 

política, econômica e social brasileira e que têm sido capazes 

de articular politicamente os diversos interesses vinculados à 

saúde pública e ao desenvolvimento científico, tecnológico e 

de inovação; (ii) na viabilidade de transformar esses interes-

ses e articulações em políticas governamentais que incluem 

tanto elementos de política explícita quanto de política im-

plícita. Do ponto de vista estrito da política de inovação, o 

sucesso é relacionado, além do uso articulado e sistêmico 

dos diferentes mecanismos apresentados, a uma estratégia 

baseada na escolha ex ante de quais produtos, atividades e 

inovações devam ser considerados prioritários [Gadelha et al. 

(2012); Vargas et al. (2012)].

A análise do sucesso da política de inovação em saúde re-

vela um segundo e correlacionado elemento: a importância da 

definição clara e pactuada de objetivos da política, o que in-

clui a escolha de quais produtos e processos serão prioritários, 

destacando-se aqueles de maior impacto social e específicos da 

saúde brasileira. 
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O sistema de inovação em telecomunicações

O sistema de inovação de telecomunicações brasileiro desen-

volveu-se durante as décadas de 1970 e 1980, impulsionado a 

partir de uma política do governo voltada para a criação do 

Sistema Nacional de Telecomunicações. Fazia parte desse pro-

jeto nacional a busca de autonomia tecnológica5 e a criação de 

capacitação industrial na área. Para isso, foram implementadas 

políticas industriais e tecnológicas explícitas, e o principal ins-

trumento de política utilizado foi o poder de compra estatal da 

Telebras. A criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

da Telebras (CPqD), em 1976, marcou a constituição do sistema 

de inovação de telecomunicações brasileiro, fortalecendo os 

objetivos do governo de desenvolvimento industrial e tecnoló-

gico na área [Szapiro (2012)]. 

Considerando que a indústria de equipamentos de teleco-

municações no início da década de 1970 era dominada por em-

presas e tecnologias estrangeiras, o governo implementou um 

conjunto de diretrizes voltadas para garantir o envolvimento 

das subsidiárias de ETNs no processo de desenvolvimento local 

de tecnologia. Uma das estratégias utilizadas foi o condiciona-

mento da venda de equipamentos no mercado brasileiro por 

parte das subsidiárias ao envolvimento dessas empresas nas 

atividades locais de desenvolvimento tecnológico juntamente 

com o CPqD, as universidades e as empresas de equipamentos 

de telecomunicações nacionais. Várias medidas voltadas para a 

diminuição da dependência da indústria estrangeira e a criação 

de alternativas nacionais de fornecedores com tecnologia de-

senvolvida localmente foram utilizadas ao longo da década de 

1970 até meados da década de 1980. 

5 No início da década de 1970, a indústria de equipamentos era composta apenas por sub-
sidiárias de empresas ETNs, que importavam equipamentos e tecnologia, e as tecnologias 
importadas nem sempre eram apropriadas às peculiaridades do mercado brasileiro de tele-
comunicações, tais como: existência de áreas rurais com baixa densidade populacional, de 
regiões longínquas com alto custo de interconexão à rede nacional e de baixa renda per 
capita da população, entre outras.
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Entre as medidas adotadas, o governo obrigou as subsidiá-

rias de ETNs a formarem joint ventures com sócios brasileiros 

e dividiu o mercado brasileiro para fins de fornecimento de 

equipamentos de telecomunicações. Nesse sentido, uma parte 

do mercado deveria ser suprida por centrais de comutação com 

tecnologia nacional e outra parte seria suprida com equipamen-

tos oriundos das subsidiárias de ETNs, desde que elas internali-

zassem etapas do processo de desenvolvimento tecnológico das 

centrais de comutação analógicas, uma vez que se tratava de 

um pré-requisito para fazer parte do fornecimento de equipa-

mentos para a Telebras.

Nesse sentido, as ações adotadas pelo governo (principal-

mente as portarias do Minicom e a utilização do poder de com-

pra da Telebras) levaram as empresas subsidiárias de ETNs que 

se localizavam no Brasil a participar no processo de desenvolvi-

mento tecnológico local, propiciando ganhos para o sistema de 

inovação brasileiro.6

Os resultados do desenvolvimento do sistema de inovação de 

telecomunicações brasileiro podem ser observados a partir da 

participação da tecnologia nacional no mercado de equipamen-

tos de telecomunicações. No início da década de 1980, a parti-

cipação da tecnologia do CPqD no mercado nacional de equi-

pamentos de telecomunicações era de apenas 2,5% [Szapiro 

(2005)]. A introdução e difusão das tecnologias de telecomuni-

cações pelo sistema de inovação brasileiro modificou significati-

vamente esse cenário. Em 1996, após dois anos de crescimento 

expressivo, a participação de produtos desenvolvidos com tec-

nologia nacional no mercado nacional alcançou 13,9%. Além 

disso, até 1982 foram criadas 120 empresas nacionais, que, na-

quele ano, eram responsáveis por 17% da oferta total de equi-

pamentos de telecomunicações. 

6 Para maiores detalhes sobre a participação das ETNs no sistema de inovação brasileiro, ver 
Hobday (1984; 1990) e Szapiro (1999). 
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Em meados da década de 1990, teve início um profundo 

processo de reestruturação do setor no Brasil. O conjunto de 

mudanças regulatórias e institucionais implementadas a partir 

de 1995 produziu impactos significativos em termos de perda 

de capacidade produtiva e inovativa no setor de telecomunica-

ções, observada a partir da desnacionalização da indústria de 

equipamentos, do aumento progressivo do déficit comercial e 

da redução das atividades inovativas da indústria nacional de 

equipamentos de telecomunicações. 

No que se refere ao processo de desnacionalização da indús-

tria de equipamentos de telecomunicações, cumpre notar que, 

em 1988, a participação das empresas nacionais em termos de 

faturamento no total do mercado era de 77%, ao passo que a das 

empresas de capital estrangeiro era de 23%. Em 1997, a participa-

ção das empresas nacionais tinha se reduzido para 41,5% e a das 

estrangeiras tinha se ampliado, atingindo 58,5% [Szapiro (2012)]. 

No ano 2000, o grau de internacionalização da indústria tinha se 

ampliado substancialmente: as empresas estrangeiras passaram a 

responder por uma participação de 91,3% do faturamento total 

da indústria de equipamentos, ao passo que a indústria nacional 

respondia por somente 8,7%. Entre 2003 e 2008, o processo de 

desnacionalização da indústria de equipamentos de telecomuni-

cações aprofundou-se ainda mais, tendo a participação de merca-

do das empresas estrangeiras se expandido para 97,2%, enquan-

to a participação de mercado das empresas nacionais reduziu-se 

para menos de 3% [Szapiro (2012)]. Embora não existam dados 

mais recentes disponíveis, acredita-se que a participação das em-

presas nacionais no faturamento da indústria de equipamentos 

de telecomunicações está ainda menor. Essas informações corro-

boram a discussão sobre o aumento da participação das subsidiá-

rias de ETNs na estrutura produtiva brasileira no período recente 

apresentada na seção “As principais transformações na estrutura 

produtiva brasileira” deste artigo.
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A estrutura produtiva resultante do processo de internacio-

nalização tem apresentado resultados negativos quanto à capa-

cidade voltada à inovação. Dados da Pintec para os anos 2000, 

2003, 2005, 2008 e 2011 mostram que a indústria brasileira de 

equipamentos de comunicações apresentou uma evolução ne-

gativa em termos de dispêndios em P&D e em atividades inova-

tivas e na taxa de inovação entre 2000 e 2011 [Szapiro, Vargas 

e Cassiolato (2014)]. Essa tendência só pode ser compreendida 

conjuntamente com o processo de desnacionalização da indús-

tria de equipamentos de telecomunicações e com o crescente 

déficit na balança comercial desse segmento.7 

No último período analisado, de 2008 a 2011, os dispêndios 

com atividades inovativas totais bem como os dispêndios com 

atividades internas de P&D caíram significativamente, passando 

respectivamente de 3,75% e 1,62% da RLV em 2008 para 2,46% 

e 1,25% da RLV em 2011. A taxa de inovação também sofreu 

uma redução significativa no período analisado, passando de 

54,6% para 31,7% [Cassiolato, Szapiro e Lastres (2014)].

As informações sobre os dispêndios em atividades inovati-

vas da indústria nacional de equipamentos de comunicações 

apresentam uma tendência significativamente diferente daque-

la observada no âmbito internacional. De acordo com Szapiro 

(2012), a participação média dos gastos em P&D na receita total 

das empresas selecionadas da indústria de equipamentos de co-

municações internacional cresceu significativamente no período 

de 1997 a 2007, passando de 9,5% para 14,7%. 

No entanto, o perfil de gastos em atividades inovativas das 

empresas subsidiárias de transnacionais de equipamentos de te-

lecomunicações no Brasil, apresentado nas tabelas 5 e 6, apon-

ta, respectivamente, para a redução dos gastos com atividades 

inovativas e com atividades de P&D como participação da receita 

7 Para uma discussão mais detalhada sobre as razões para a redução dos indicadores de ino-
vação da indústria de equipamentos de telecomunicações no período analisado, ver Szapiro 
(2005; 2012) e Szapiro e Cassiolato (2013).
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líquida de vendas de 6,16% em 2000 para 2,14% em 2011 e de 

2,17% em 2000 para 0,90% em 2011. Paralelamente, em pesquisa 

realizada com uma amostra de empresas de capital majoritaria-

mente nacional, Szapiro (2012) sugere que são essas empresas que 

mantêm atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico 

local e têm maiores investimentos em P&D em termos relativos. 

A análise feita por Rivera et al. (2014) corrobora essa per-

cepção por meio de uma pesquisa com empresas que possuem 

bens ou produtos certificados com base na Portaria 950/068 (que 

são em quase toda a sua totalidade empresas de capital ma-

joritariamente nacional). Tal pesquisa destaca que as empresas 

de capital majoritariamente nacional apresentam um nível de 

agregação de valor no país e esforços de pesquisa, desenvolvi-

mento e inovação superiores às demais empresas. 

No caso do setor de equipamentos de comunicações, as polí-

ticas de apoio direto à inovação ficaram limitadas aos incentivos 

fiscais oriundos da Lei de Informática e da Lei do Bem, aos instru-

mentos de financiamento reembolsável e não reembolsável, além 

dos instrumentos implementados no âmbito do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Tecnológico de Telecomunicações (Funttel). 

A Lei de informática constitui-se em um importante instru-

mento para estimular a produção local de equipamentos de tele-

comunicações que cumprem o Processo Produtivo Básico (PPB) e, 

em princípio, obriga as empresas contempladas a investirem uma 

parcela de seu faturamento em atividades de P&D. No entanto, 

de acordo com Gutierrez (2010), embora esse instrumento de po-

lítica seja importante para atrair atividades de produção ligadas 

ao complexo eletrônico, a Lei de Informática não é suficiente 

para estimular de fato o desenvolvimento de atividades inovati-

8 A Portaria 950 foi aprovada pelo então Ministério da Ciência e da Tecnologia em 2006 
com o objetivo de definir a metodologia de apuração para o reconhecimento de bens ou 
produtos com tecnologia desenvolvida no país. As empresas que têm bens ou produtos 
“certificados” por tal portaria são beneficiadas por um conjunto de instrumentos de políti-
ca industrial e de inovação [Rivera et al. (2014)].
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vas no Brasil. Da mesma forma, os instrumentos de financiamento 

reembolsável e não reembolsável e o Funttel não são efetivos na 

garantia do desenvolvimento inovativo local. Deve-se conside-

rar que, especialmente nos últimos cinco anos, o governo vem 

buscando incorporar outros instrumentos de apoio à produção e 

inovação na indústria de equipamentos de telecomunicações, tais 

como a política de compras públicas e a regulação setorial.9 No 

entanto, apesar da existência de um conjunto razoável de instru-

mentos de política industrial e de inovação, os resultados do pon-

to de vista dos esforços de inovação e da balança comercial dessa 

indústria evidenciam as limitações das políticas implementadas. 

Nesse sentido, é possível identificar duas principais raízes para 

a baixa efetividade das políticas industrial e de inovação no âm-

bito do sistema de inovação de telecomunicações. A primeira está 

associada ao foco excessivo no estímulo às atividades de P&D (e, 

no caso da Lei de Informática, exigência de contrapartida em gas-

tos em P&D), que, como já discutido, tem tido impacto limita-

do. Nesse caso, a inovação ainda não é compreendida a partir de 

uma perspectiva sistêmica pela política industrial e de inovação 

e os instrumentos e políticas não são implementados de forma 

articulada. A segunda razão para a baixa efetividade da política 

industrial e de inovação na área de equipamentos de telecomuni-

cações é a ausência de atores (empresas) ao longo da cadeia pro-

dutiva, que é marcada pelo predomínio de empresas subsidiárias 

de transnacionais e, de forma complementar, pela importação de 

partes, peças, componentes e bens finais.

A POLÍTICA INDUSTRIAL E DE INOVAÇÃO ATUAL: 
PRINCIPAIS AVANÇOS E DILEMAS
O processo de industrialização brasileiro do pós-guerra até os 

anos 1980 foi liderado pela Região Sudeste, em especial São 

9 Para uma discussão detalhada sobre a utilização da política de compras públicas e da regu-
lação setorial no setor de equipamentos de comunicações, ver Szapiro (2012).
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Paulo. Esse processo levou o país a incorporar os benefícios da 

Segunda Revolução Industrial e dotou a região de enormes ca-

pacitações nas atividades dos sistemas produtivos e inovativos 

metalmecânico, elétrico, químico-petroquímico e de transportes.

Completado esse processo, no fim dos anos 1970, os dilemas 

do desenvolvimento produtivo da região surgem com a necessi-

dade de incorporar de forma virtuosa os benefícios da Terceira 

Revolução Industrial. No enfrentamento desse desafio, a estru-

tura produtiva instalada no país não tem conseguido resolver 

o principal problema do desenvolvimento produtivo brasileiro, 

qual seja, a endogeneização do progresso técnico. 

Diferentemente de todos os países que foram capazes de 

vencer esse desafio, o Brasil e a estrutura produtiva sudestina 

têm delegado às subsidiárias das ETNs um papel de destaque no 

equacionamento e solução dessa questão fundamental. 

A partir de 2003, o governo do Presidente Lula resgatou o 

papel da política industrial, que, a partir de então, corretamen-

te define a capacitação interna voltada à inovação como seu 

eixo principal. No entanto, por diversas razões, a atual política 

industrial não confere tratamento adequado à questão do con-

trole da propriedade das empresas. 

Apesar de inegáveis sucessos alcançados, quanto à consolida-

ção e expansão da infraestrutura brasileira de ensino e pesquisa 

(em particular a criação de novas universidades públicas federais 

em regiões distantes dos centros econômicos mais importantes 

e a ampliação significativa das escolas técnicas federais), a polí-

tica industrial e de inovação tem sido incapaz de dar conta dos 

desafios trazidos pela reorganização global da produção e pelas 

mudanças nas estratégias dos principais agentes do processo. 

No caso da saúde, tem havido uma complexa articulação po-

lítica, e as políticas industriais e de inovação têm obtido resulta-

dos significativos, inclusive com a participação do capital estran-

geiro. Porém, na maior parte das outras atividades produtivas, 
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a integração da economia brasileira com a mundial através do 

aumento substancial do IDE pouco regulado tem sido, de fato, 

uma via de mão única com aumento nos fluxos de importação 

por parte das empresas locais e subsidiárias de ETNs. Além disso, 

o aumento do IDE tem levado a um esvaziamento significativo 

dos sistemas produtivos e inovativos brasileiros. Tais investimen-

tos, em vez de servirem de plataforma de exportação e auxilia-

rem a integração da economia brasileira com a mundial, têm 

sido direcionados fundamentalmente ao mercado interno. Por 

outro lado, os investidores estrangeiros vêm aumentando sua 

presença em todos os setores dinâmicos com alto valor agrega-

do, os quais se tornam cada vez mais intensivos em importação 

de insumos, partes e peças, reduzindo as atividades no Brasil 

àquelas típicas de uma “maquiladora”.

Há uma clara subordinação às estratégias das subsidiárias de 

ETNs, que, no que se refere ao Brasil, têm se limitado à busca 

do mercado interno, principalmente por meio de aquisições de 

empresas locais. Com o aprofundamento da crise nos seus países 

de origem e nas economias mais avançadas, as estratégias des-

sas empresas levaram a um aumento das importações de outras 

subsidiárias que atendiam a tais países de produtos finais, inter-

mediários e partes e peças, o que tem agravado significativa-

mente os problemas da balança comercial de manufaturados do 

Brasil, como apontado anteriormente. Vale a pena notar ainda 

que o investimento externo direto passou a dominar também 

importantes setores de serviços e infraestrutura que são não  

tradables e, por isso, não podem exportar. No entanto, como 

esses setores são muito lucrativos, eles tendem a gerar um fluxo 

contínuo de lucros, dividendos, royalties e outras remessas de 

renda, sobrecarregando o balanço de pagamentos brasileiro. 

As possibilidades futuras da indústria sudestina são dependen-

tes de alguns fatores básicos. O primeiro, e mais importante, refe-

re-se ao estabelecimento do que alguns analistas denominam de 
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visão estratégica de longo prazo: isto é, um projeto para o país. 

Nesse sentido, é imperativa a urgente definição de um projeto na-

cional de desenvolvimento, inclusivo, coeso e com visão de futuro. 

Conjuntamente ao projeto de desenvolvimento, é necessária a 

recuperação do planejamento de longo prazo e de sua capacidade 

de considerar a heterogeneidade e especificidade das estruturas 

social e econômica brasileiras. O caso emblemático da saúde apon-

ta também para a necessidade de articulação efetiva da política de 

inovação com outras políticas governamentais, especialmente as 

políticas macroeconômica, industrial, comercial, social e regional.

O esvaziamento da estrutura produtiva confere, também, 

prioridade à recuperação das capacidades perdidas e à criação e 

sustentação de novas capacitações produtivas e inovativas.

Ressalta-se, portanto, a necessidade de colocar no centro do 

debate da política sua contextualização, isto é, sua adequação 

às especificidades da sociedade e da economia brasileira e aos 

objetivos de seu desenvolvimento [Lastres et al. (2012; 2014)]. 

Destaca-se aqui a importância de reconhecer que conceitos, in-

dicadores e modelos de política não são neutros, não podem 

ser copiados e necessariamente devem ser contextualizados e 

ancorados nos objetivos estratégicos de desenvolvimento das 

diferentes situações a que se destinam. Nesse sentido, é funda-

mental para o sucesso da política industrial e de inovação evitar 

o mimetismo das agendas de política dos países considerados 

mais desenvolvidos. Essas cópias são geralmente sugeridas por 

consultorias e organizações financeiras internacionais, as quais 

compactuam da crença em que tais agendas são generalizáveis 

e passíveis de utilização em qualquer situação. 

As novas políticas para inovação devem, assim, superar as 

armadilhas das intermináveis discussões sobre se determinadas 

propostas tratam realmente de casos de inovação, para focali-

zar: (i) qual inovação atende aos objetivos estratégicos do de-

senvolvimento; e (ii) como podem ser apoiados.
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Essa contextualização da política produtiva e de inovação sig-

nifica direcionar suas prioridades ao equacionamento dos prin-

cipais problemas da economia e sociedade brasileiras. Aqui, o 

ponto central é a busca da convergência da agenda de desenvol-

vimento produtivo com a política e as ações de impacto social. A 

melhoria na distribuição de renda e a incorporação na economia 

brasileira de milhões de pessoas anteriormente marginalizadas 

sinalizam a necessidade de se promoverem os sistemas produti-

vos e inovativos voltados à sustentabilidade social e ambiental 

e à provisão dos serviços públicos essenciais, os quais podem ser 

dinamizados pelo poder de compra governamental, ampliando 

as possibilidades de autorreforço e convergência das políticas pú-

blicas. Estes necessitam de soluções de tecnologias e de inovação 

inexistentes em outros lugares e que só aqui serão desenvolvidos.

Uma estratégia nessa direção deveria ser capaz de inverter a 

lógica que até agora, com poucas exceções, tem prevalecido e na 

qual se assume que as ETNs têm um papel virtuoso. Se o Brasil for 

capaz de definir as prioridades, produtos e tecnologias essenciais 

a seu desenvolvimento e, então, mobilizar os atores participantes 

dos diferentes sistemas produtivos e inovativos, talvez possa contar 

com a contribuição de todos os atores, nacionais e estrangeiros. 
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