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RESUMO 
 
Análise histórica sobre a formação da Política de Ciência 
e Tecnologia (PCT) brasileira, desde o processo de 
industrialização, que tem início na década de 1930, até a 
criação e execução do Plano Brasil Maior a partir de 2011. 
Com foco na inovação, são observados alguns aspectos 
das políticas e programas governamentais, orientados em 
sua origem por ideias de nacionalismo, industrialismo, 
intervencionismo e positivismo, desenvolvidos pelos 
programas de pós-graduação das universidades federais 
do país, com aval da Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP), realçando algumas contradições encontradas na 
adaptação de modelos estrangeiros. 
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ABSTRACT 
 
Historical analysis of the formation of the Brazilian Science 
and Technology Policy (PCT) since industrialization 
process started in 1930 until the creation of Greater Brazil 
Plan (PBM) from 2011. Focused in innovation we observe 
some aspects of government policies and programs, based 
on ideas involving nationalism, industrialism, 
interventionism and positivism. Highlights are presented for 
some contradictions found in the adaptation of foreign 
models of innovation and some difficulties of postgraduate 
programs developed in the federal universities with the 
support of Funding Agency for Studies and Projects 
(FINEP). 
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Introdução 
 

Com este trabalho buscamos analisar a formação da Política de Ciência e 

Tecnologia (PCT) brasileira orientada para a inovação tecnológica, que tem sua origem 

na década de 1930, a partir da política do nacional desenvolvimentismo. As ideias-

semente de nacionalismo, industrialismo, intervencionismo e positivismo que marcaram 

esse período, passaram a orientar as grandes transformações econômicas, políticas e 

sociais até os anos de 1980. Nossa análise, no entanto, se desenvolve a partir dos 

primeiros passos dados pelo Governo Federal para a promoção da Ciência e Tecnologia 

(C&T), com a criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), em 1967, para 

financiar a implantação de programas de pós-graduação nas universidades do país. A 

visão de aumento da capacidade produtiva, associada à primeira fase do processo de 

industrialização tardia, passou a ser complementada pela necessidade de aumento da 

capacitação tecnológica, de modo a conduzir a economia nacional para a 

competitividade no comércio internacional. Observa-se que a Teoria da Inovação 

representada pelo modelo de Sistema Nacional de Inovação, apresentado pela primeira 

vez por Freeman (1995), passou a influenciar a formulação da PCT brasileira, 

reafirmando que o processo de inovação tecnológica só poderia ser desenvolvido na 

empresa, devendo a universidade se integrar ao ambiente empresarial para dele 

participar. Nossas considerações se desenvolvem nas contradições encontradas no 

modelo, uma vez que as empresas tornaram-se o locus de inovação, enquanto os 

recursos públicos para investimentos em pesquisa tecnológica mantiveram-se 

direcionados para as universidades públicas federais.  

 
 
Os caminhos para a formação da Política de Ciência e Tecnologia 
 

O processo de industrialização tardia do Brasil, que tem início na década de 

1930, apoiado na estratégia política do nacional desenvolvimentismo, promoveu o 

crescimento do país a taxas extraordinariamente elevadas. A estratégia nacional de 

desenvolvimento adotada visava à proteção da indústria nacional nascente e a 

promoção de poupança forçada por meio do Estado, como principal instrumento de ação 

coletiva (BRESSER-PEREIRA, 2006). Como resultado, vingaram ideias-semente de 

nacionalismo, industrialismo, intervencionismo e positivismo, as quais moldaram o 

desenvolvimentismo e com ele se integraram, formando a estratégia política que passou 

a orientar as grandes transformações econômicas, políticas e sociais do país até os 

anos de 1980. A partir da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, criada pelo presidente 



 

                  

Getúlio Vargas, em 1951, surgiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), em 1952, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de setores básicos da 

economia. Em 1956, com o Plano de Metas, o Governo Juscelino Kubitschek (1956-

1961) procurou submeter o desenvolvimento do país à supervisão sistemática do Poder 

Público, tendo como alvo os setores de energia, transportes, siderurgia, cimento, 

indústria automobilística, naval e a indústria pesada de máquinas. No entanto, para as 

indústrias visava-se o aumento da capacidade produtiva e não o aumento da 

capacitação tecnológica, característica que esteve presente desde o início da 

industrialização. É inegável o crescimento econômico que o país alcançou durante o 

Governo JK, com taxa média de crescimento anual em torno de 8% para uma inflação 

em torno de 13% ao ano, além da construção de Brasília. Mesmo levando-se em 

consideração o otimismo dominante dos “anos dourados”, a inserção do país nos 

mercados industriais dependia de capacitação tecnológica ainda inexistente.  

Os primeiros passos em políticas públicas para promoção da Ciência e 

Tecnologia (C&T) só começaram a ser dados no final dos anos de 1960.  A primeira 

ação governamental nesse sentido foi a de institucionalizar o Fundo de Financiamento 

de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965, transformando-o na Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP), em 1967, empresa pública vinculada ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT). A nova instituição criada (Nova FINEP) passou a substituir 

e ampliar o papel exercido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), antigo BNDE, na gestão do Fundo de Desenvolvimento Técnico-

Científico (FUNTECT), constituído em 1964, com finalidade de financiar a implantação 

de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras (FINEP, 2012). Em plena 

crise da Guerra Fria dos anos de 1960, induzido pela necessidade de posicionamento 

ideológico diante de um mundo bipolar, o governo transformou o modo de produção 

capitalista em dogma a ser defendido a qualquer custo, posicionando-se como aliado 

dos Estados Unidos na América Latina. Como resultado, o governo assumiu o controle 

político da universidade, promovendo, a partir do “modelo anglo-saxão”, a Reforma 

Universitária de 1968, a qual, segundo Martins (2009), produziu efeitos paradoxais no 

ensino superior brasileiro, tendo aberto condições para o surgimento de um ensino 

superior privado, orientado para a “mera transmissão de conhecimentos marcadamente 

profissionalizantes e distanciados da atividade de pesquisa...” (FERNANDES, 1975, 

p.51-55). Por outro lado, os programas de pós-graduação tornaram-se um instrumento 

fundamental de renovação do ensino superior do país, tendo impulsionado um vigoroso 

programa de iniciação científica que vem estimulando a pesquisa articulada com o 



 

                  

ensino de graduação, o que tem despertado vocações e permitido a formação de novas 

gerações de pesquisadores (MARTINS, 2003). Desde 1968 o ensino superior brasileiro 

se estruturou como um campo acadêmico complexo e heterogêneo, permitindo a 

produção científica institucionalizada através dos programas de pós-graduação stricto 

sensu. A reforma promoveu a profissionalização da carreira acadêmica, estabeleceu o 

regime de tempo integral para os docentes, além de garantir a liberdade acadêmica e 

de estimular a associação das atividades de ensino às de pesquisa (MARTINS, 2009). 

O ensino superior privado que floresceu estimulado pela reforma, contudo, tende a ser 

qualitativamente distinto. Poderia ser visto como outro sistema, estruturado nos moldes 

de empresas educacionais, visando lucros, que procuram atender as demandas do 

mercado educacional por formação profissional sem qualquer compromisso com a 

pesquisa acadêmico-científica. De acordo com Sguissardi (2005), a partir dos anos de 

1970, o crescimento das instituições de ensino superior privadas no país é 

extraordinário, representando cerca de 90% do total, absorvendo cerca de 80% das 

matrículas, enquanto isso, “mais de 90% da pesquisa produzida no país – mormente a 

básica – e mais de 80% dos mestres e 90% dos doutores titulados são frutos do 

investimento público e da atividade acadêmico-científica das universidades públicas” 

(SGUISSARDI, 2005, p.193). Percebe-se com isso que a PCT brasileira procurou 

concentrar na universidade pública a maior parte dos investimentos destinados à 

pesquisa tecnológica, consolidando seu status de locus de desenvolvimento de C&T no 

país. No setor produtivo, algumas empresas controladas pelo governo também foram 

contempladas, tendo em vista o sentido estratégico de suas operações. Enquanto isso, 

no setor privado, grande parte das empresas ainda demonstra falta de interesse em 

investir na pesquisa tecnológica, preferindo esperar algum benefício ou incentivo do 

governo para agir. Em algumas situações, empresas transnacionais que operam no 

país, apenas transferem tecnologias desenvolvidas nos países de origem, não 

contribuindo, assim, para a produção da tecnologia nacional.  

Com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT), em 1969, destinado ao financiamento da expansão do sistema de C&T, a 

FINEP passou a promover, na década de 1970, intensa mobilização da comunidade 

científica, contribuindo para a consolidação institucional da pesquisa e dos programas 

de pós-graduação, destacando-se também o estímulo à articulação entre universidades, 

centros de pesquisa, empresas de consultoria e contratantes de serviços (FINEP, 2012), 

o que pode ser visto como um esforço para consolidar a pesquisa científico-tecnológica, 

concentrada na universidade pública. Percebe-se, contudo, que as dificuldades de 



 

                  

articulação entre a universidade pública e o setor produtivo, ao longo do tempo, ainda 

não permitiram ao país desenvolver um sistema de inovação no padrão dos países 

desenvolvidos, mesmo levando-se em consideração que algumas experiências locais 

tenham alcançado esse padrão.  

Em 1971, o governo tornou explícita sua política para C&T, a partir do primeiro 

Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (I PND), o qual levava em 

consideração a revolução tecnológica e sua repercussão sobre o desenvolvimento 

industrial e o comércio internacional (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, I PND, 

1971, p.43), com a pretensão de fortalecer a empresa privada nacional, estimulando a 

sua competitividade frente à empresa estrangeira. O I PND marcou o início do chamado 

“milagre brasileiro”, que se caracterizou por um crescimento econômico acelerado, pelo 

grande fluxo de capitais externos e pela substituição das importações a partir de um 

plano bem mais sofisticado e amplo, quando comparado com os anteriores. Grandes 

projetos de integração nacional e expansão das fronteiras de desenvolvimento foram 

colocados em prática durante a execução do plano entre 1972 e 1974. De alguma forma, 

o I PND parece ter sido um projeto elaborado para dar uma resposta ao Governo JK, 

demonstrando ser possível o desenvolvimentismo associado a uma política de 

“segurança nacional”, a qual era considerada “necessária” para a geopolítica da época, 

na visão dos militares. O aspecto mais importante do I PND, contudo, está no fato de 

este ter sido o primeiro desenho de política tecnológica do processo de industrialização 

brasileiro, o qual sempre esteve marcado pela ausência de capacitação tecnológica, 

ressalvando-se a atuação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), criado pelo 

Comando da Aeronáutica (COMAER), em 1950, como instituição universitária 

especializada no campo do saber aeroespacial, e do Centro de Aperfeiçoamento e 

Pesquisas de Petróleo (CENAP), criado pela Petrobrás em 1955 para formação e 

capacitação de seus técnicos e desenvolvimento de projetos de pesquisa da companhia.  

No final de 1974 foi lançado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (II PND), para execução no período entre 1975 e 1979. A partir 

desse momento, torna-se evidente a preocupação do governo com o problema 

energético, o que resultou em estímulos à pesquisa de petróleo, programa nuclear, 

programa do álcool e a construção de hidroelétricas (com destaque para Itaipu). Todas 

as providências tomadas pelo governo para resolver o déficit energético do país, 

contudo, não evitou os efeitos da crise internacional, provocada pelo choque de 

petróleo, em 1978, na economia brasileira. Como consequência, tem início, em 1979, 



 

                  

um período tumultuado de inflação exacerbada, que esvaziou profundamente o 

planejamento governamental, tornando os planos seguintes, o III PND (1980-1985) e o 

I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (1986-1989), apenas 

documentos formais sem qualquer eficácia de gestão. Com a estagnação econômica, a 

década de 1980, conhecida como a “década perdida”, passou como um período que 

pouco contribuiu para o avanço da inovação tecnológica, embora o governo já estivesse 

despertado para a sua importância, o que pode ser comprovado pela política de 

manutenção dos programas de pós-graduação nas universidades, os quais continuaram 

a formar mestres e doutores, dando continuidade a uma considerável produção 

acadêmico-científica, mesmo que de pouca conectividade com o setor produtivo. O 

fracasso do III PND em promover o desenvolvimento econômico para o período 1980-

1985, contudo, não inibiu a iniciativa do CNPq de criar, em 1984, os cinco primeiros 

parques tecnológicos do país: em Campina Grande (PB), Florianópolis (SC), Manaus 

(AM), Porto Alegre (RS) e São Carlos (SP), com a visão estratégica de promover a 

construção de um modelo de inovação, integrando o sistema de C&T baseado na 

universidade ao setor produtivo. Confirma-se, desta forma, que a Teoria da Inovação de 

Freeman (2004), representada pelo seu modelo de Sistema Nacional de Inovação, 

passou a influenciar a formulação da PCT brasileira desde 1980 (DAGNINO, 2007), no 

começo da recessão econômica, reafirmando que o processo inovação tecnológica, por 

princípios liberais, só pode ser desenvolvido na empresa, devendo a universidade se 

integrar ao ambiente empresarial para dele participar. Contraditoriamente, a PCT 

brasileira tem reconhecido a empresa como locus de inovação, no entanto tem 

direcionado os recursos de investimentos em pesquisa tecnológica para as 

universidades públicas. Considerando que a comunicação universidade-empresa 

apresenta conflitos que ainda não puderam ser superados, o país encontra dificuldades 

em desenvolver um sistema de inovação que tenha eficácia semelhante ao do sistema 

de ciência e tecnologia de base acadêmica já existente. 

Em plena crise de planejamento governamental foi promulgada a Constituição 

Federal de 1988, a qual passou a enfatizar o papel do governo como promotor da C&T 

em seus artigos 218 e 219. De acordo com a nova constituição, cabe ao Estado, 

portanto, promover e incentivar a pesquisa e a capacitação tecnológicas, além de 

incentivar o mercado interno, considerado como patrimônio nacional, de modo a 

viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a 

autonomia tecnológica do país. Em seu artigo 170, defende a ordem econômica apoiada 

na valorização do trabalho e na livre iniciativa, uma combinação que associa o 



 

                  

liberalismo ao bem-estar social como fundamento de Estado, garantindo o direito de 

propriedade e expansão capitalista dos empreendimentos. O texto constitucional 

também passou a exigir o Plano Plurianual (PPA) como principal instrumento de 

planejamento de médio prazo do governo, necessário para estabelecer “de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 

duração continuada” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012). O primeiro PPA, para o 

período 1991-1995, diante das circunstâncias políticas, tem sido visto mais como um 

documento simbólico do que como um documento de planejamento, tendo como 

objetivo principal apenas cumprir a exigência constitucional.  O planejamento público 

nos moldes da Constituição Federal de 1988 só tem início, de fato, no primeiro Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1996-1999), através do Plano Plurianual 1996-1999 – 

Brasil em Ação – o qual buscou consolidar o Plano Real, editado em 1994, que trouxe 

estabilidade econômica, viabilizando a retomada do planejamento governamental em 

novas bases. Avanços pontuais na política de inovação tecnológica, contudo, só 

começam a surgir durante o segundo Governo Fernando Henrique Cardoso (2000-

2003), com o Plano Plurianual 2000-2003 – Avança Brasil –, o qual introduziu na 

administração pública federal a gestão de resultados – gerenciamento e avaliação de 

desempenho em todos os programas do governo federal – e integração entre plano, 

orçamento e gestão, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei complementar nº101 

de 2000, aprovada no começo do governo. Em 1999, foram criados fundos setoriais 

para financiamento de projetos, além de instrumentos novos para apoiar investimentos 

em empresas de base tecnológica. No entanto, segundo Moreira (2007), grande parte 

desses instrumentos teve impacto bastante reduzido em seu pouco tempo de existência. 

Em 2000, o MCT estabeleceu como prioritária a criação de uma política para o 

setor de software, encomendando contribuições às principais instituições que atuavam 

na área. A Política de Software resultante trouxe diretrizes para fomentar o 

desenvolvimento da indústria de software no país com foco na competitividade e na 

disponibilidade de recursos humanos qualificados. Confirma-se com esse projeto 

estratégico do MCT, executado pela Sociedade para Promoção da Excelência do 

Software Brasileiro (SOFTEX), a tentativa de reproduzir no país o empreendedorismo 

tecnológico, focado nas tecnologias da informação e na experiência de “sucesso 

empresarial” do Vale do Silício, na Califórnia. Considerando a existência de poucos 

investidores de capital de risco (venture capital) operando no país e a baixa participação 

de investidores institucionais nesse processo, e levando em consideração que os fundos 



 

                  

em operação haviam realizado um volume de investimento inferior às disponibilidades, 

no que se referem às empresas de tecnologia nos estágios iniciais (start-ups), ainda no 

ano de 2000, o governo lançou o Projeto INOVAR, através da FINEP, para estimular a 

criação de um mercado de capitais para gerar financiamento. Percebe-se com essa 

decisão uma tentativa de tornar o Sistema Nacional de Inovação brasileiro o mais 

semelhante possível ao dos Estados Unidos. No seu bojo, o projeto buscava estimular 

a “cultura do capital de risco” no país, “aprimorar a qualidade dos Planos de Negócios” 

e estimular “um melhor padrão profissional” para os empreendedores. Ainda no sentido 

de estimular a inovação e o empreendedorismo tecnológico, foi criado, em 2002, com 

base nos recursos do FNCDT, o fundo CT – Verde Amarelo, com o objetivo de incentivar 

a implementação de projetos de pesquisa científica e tecnológica entre universidades, 

centros de pesquisa e o setor produtivo. O Programa de Estímulo à Interação 

Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, constituído para a gestão dos recursos 

do CT – Verde Amarelo, através das agências institucionais (FINEP e CNPq), tinha 

como objetivo intensificar a cooperação tecnológica entre o setor acadêmico e as 

empresas, apoiar a criação de novos parques tecnológicos e a gestão dos parques 

tecnológicos já existentes, promover e apoiar ações e programas para consolidar “uma 

cultura empreendedora” no ambiente de pesquisa e tecnologia, além de estimular no 

país o investimento de risco (venture capital). O modelo da Tríplice Hélice de Eztkowitz 

(2010) tornou-se a referência operacional para o Sistema Nacional de Inovação, uma 

redescrição representacional da experiência do Vale do Silício, nos Estados Unidos. 

Para Eztkowitz (2010): “o Brasil deu passos importantes para o seu sistema de inovação 

ao adaptar o modelo de incubadora dos Estados Unidos”. Em sua opinião, o país 

transformou o modelo estadunidense, voltado para empresas de alta tecnologia, 

ampliando-o para criar também empresas de média tecnologia, baixa tecnologia e até 

não tecnológicas.  

No Primeiro Governo Luis Inácio Lula da Silva (2003-2006) foi criada a Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), com objetivo de fortalecer e 

expandir a base industrial brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das 

empresas, apoiada em três eixos: linhas de ação horizontais (inovação e 

desenvolvimento tecnológico, inserção externa/exportações, modernização industrial, 

ambiente institucional), setores estratégicos (software, semicondutores, bens de capital, 

fármacos e medicamentos) e em atividades portadoras de futuro (biotecnologia, 

nanotecnologia e energias renováveis). De acordo com Gomes (2006), a PICTE, que 

mantém a PCT brasileira alinhada à Teoria da Inovação, foi considerada um avanço, 



 

                  

tanto no nível institucional como em relação à política de incentivo à inovação. Pode-se 

afirmar que o marco regulatório da inovação no país surge no bojo dessa política, com 

a aprovação da Lei Nº 10.973 de 2004 (Lei da Inovação), da Lei Nº 11.077 de 2004 (Lei 

da Informática), da Lei Nº 11.196 de 2005 (Lei do Bem), da Lei Nº 11.105 de 2005 (Lei 

da Biossegurança) e da Lei Nº 11.540 de 2007 (Lei da Regulamentação do FNDCT). 

Com a Lei da Inovação, foi criada a Instituição Científica e Tecnológica (ITC) para 

executar atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico 

de modo a proporcionar condições para o pesquisador público (professor universitário 

ou pesquisador de outras instituições tecnológicas) ou inventor independente (agente 

individual, autor de criação, sem contrato de trabalho com o setor público). No plano 

institucional, esta lei permite compartilhar recursos diversos (laboratórios, instrumentos, 

equipamentos, materiais e instalações) com micro empresas e empresas de pequeno 

porte voltadas à inovação tecnológica, para fins de incubação, garantir proteção legal 

para a tecnologia desenvolvida durante o processo, além de um conjunto de estímulos 

à inovação para as empresas, incentivos para o empreendedor e autorização para 

participação de fundos de investimentos.  

Dando continuidade à PITCE, o Segundo Governo Luis Inácio Lula da Silva 

(2007-2010) instituiu a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), preservando o 

alinhamento da PCT brasileira à Teoria da Inovação, tendo como slogan: “Inovar e 

investir para sustentar o crescimento”, com o objetivo de fortalecer a economia do país, 

sustentar o crescimento e incentivar a exportação, tendo como princípios norteadores o 

diálogo com o setor privado e o estabelecimento de quatro macrometas que visavam 

acelerar o investimento fixo, estimular a inovação, ampliar a inserção internacional do 

Brasil e aumentar o número de micro e pequenas empresas exportadoras. A PDP 

manteve as estratégias de governo orientadas para a inovação, que já estavam 

contempladas na PITCE, incentivando a maior participação da micro e pequena 

empresa no volume de exportações. A preocupação com a inovação na PDP está 

demonstrada com o lançamento do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 

(PACTI), no final de 2007, para delinear programas e direcionar o aporte de recursos do 

Governo Federal em cooperação com outros níveis de governo. A partir do PACTI, 

buscou-se atender a quatro prioridades da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I): a) expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, b) promoção da inovação tecnológica nas empresas; c) 

pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas; e d) ciência, tecnologia e 

inovação para o desenvolvimento social (MCT, 2010, p.9). Também em 2007, para 



 

                  

atender diretamente às demandas das incubadoras de empresas, foi instituído o 

Programa Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, objetivando fortalecer os 

esforços institucionais e financeiros de suporte a empreendimentos residentes nas 

incubadoras de empresas dos parques tecnológicos. Deve ser lembrado que o Projeto 

INOVAR novamente foi contemplado no PACTI, em 2007, buscando-se ampliar o 

número e o escopo dos fundos de investimento já criados no país por meio da ação da 

FINEP. A partir de 2007, o Projeto INOVAR veio para estimular a criação de novos 

fundos que passaram a ser chamados de: SC (seed capital) para empresas nascentes, 

VC (venture capital) para empresas emergentes, e PE (privaty equity) para empresas 

maduras ou em desenvolvimento para mercado, além de realizar operações através dos 

instrumentos denominados de “incubadora de fundos”, “inovar semente”, “fundos de 

fundos”, “inovar fórum” e “redes de anjos”, como mecanismos para expressar o 

comprometimento do projeto com os padrões de capitalização do sistema financeiro 

internacional.  

 A partir do Primeiro Governo Dilma Rousseff (2011-2014), dando continuidade 

aos fundamentos da Teoria da Inovação, a política governamental orientou-se para 

construir, ainda com mais ênfase, uma visão estratégica de economia competitiva, nos 

termos do capitalismo global. A ideia-força da inovação é percebida na simbólica 

mudança do nome do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Com esta motivação, o Plano Brasil Maior 

(PBM), lançado em 2011, passou a ter como finalidade ajustar a política para enfrentar, 

de “maneira mais firme”, a crise internacional, que começou em 2008. Em sua 

apresentação está explícita a adoção de políticas que priorizam o desenvolvimento 

industrial e tecnológico, tidas como “uma das principais vertentes de atuação do 

governo” (BRASIL, 2011, p.7), que possam tornar a indústria nacional mais competitiva, 

“promover o adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor, ampliar 

mercados, criar empregos de melhor qualidade” e finalmente, “garantir um crescimento 

inclusivo e sustentável” (BRASIL, 2011, p.7). Nestes termos, percebe-se que o PBM, 

tendo como slogan: “Inovar para competir. Competir para crescer.”, apresenta um 

discurso pragmático de ação de governo, e passou a estabelecer a política industrial, 

tecnológica, de serviços e de comercio exterior para o período 2011 a 2014, com foco, 

segundo sua cartilha de divulgação, “no estímulo à inovação e à produção nacional para 

alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e externo”. Mais uma 

vez, se reforça nas políticas públicas do país, nos últimos anos, a importância da 

inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico e social, desta vez, 



 

                  

estimulando o fortalecimento de cadeias produtivas e o aproveitamento de 

competências presentes nas empresas, na academia e na sociedade. Mais vontade de 

competir, ideia liberal sintonizada com o capitalismo global, demonstra ser a essência 

do PBM, talvez orientada pela geopolítica dos BRICS. 

 

 

Conclusão 

 Em breve análise histórica, percebemos que a PCT brasileira tem sua gênese 

na política desenvolvimentista do Governo Getúlio Vargas, a partir da década de 1930. 

No entanto, os primeiros passos para promoção da C&T no país só começaram a ser 

dados com a criação da FINEP em 1967, instituição criada com a finalidade de financiar 

a implantação de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras. A 

conexão entre academia e o setor produtivo passou a ser uma preocupação no 

planejamento do Governo Federal, refletindo diretamente no I PND, em 1971, que 

levava em consideração a revolução tecnológica e sua repercussão sobre o 

desenvolvimento industrial e comércio internacional. Posteriormente, com o II PND os 

ideais do nacionalismo, industrialismo e intervencionismo mantiveram as políticas 

públicas no mesmo rumo. Mesmo com o fracasso do III PND, iniciativas de se reproduzir 

no país o modelo de parques tecnológicos - inspirado na experiência do Vale do Silício 

- foram tomadas, e a Teoria da Inovação, representada pelo seu modelo de Sistema 

Nacional de Inovação passou a influenciar a formulação da PCT brasileira, reafirmando 

que o processo de inovação tecnológica só pode ser desenvolvido na empresa. O 

avanço desse pensamento liberal refletiu na Constituição Federal de 1988, garantindo 

a expansão do modelo capitalista, e com isso, estimulando a competição e a inovação 

tecnológica. Mesmo com a chegada do governo, que chamaremos de centro-esquerda, 

a partir de 2003, nada mudou de rumo. Tanto a PITCE como a PDP, nos dois governos 

do presidente Lula, mantiveram o mesmo foco na inovação. A primeira promoveu o 

marco regulatório da inovação que disciplina as ações sobre inovação tecnológica no 

país, e a segunda procurou fortalecer a economia, sustentar o crescimento e incentivar 

a exportação, buscando competitividade no mercado internacional. No primeiro governo 

da presidente Dilma Rousseff não foi diferente, o PBM veio confirmar a tradição desse 

pensamento liberal para orientar as ações de governo. A ênfase pela inovação pode ser 

comprovada na substituição do nome do MCT para Ministério da Ciência, Tecnologia e 



 

                  

Inovação (MCTI). Entendemos que essa continuidade da PCT brasileira, no entanto, 

não conseguiu ainda superar suas contradições, tendo em vista que o modelo do 

Sistema Nacional de Inovação, em sua origem, requer investimentos privados em C&T, 

algo que não acontece no país. Nossas pesquisas são realizadas nas instituições 

públicas federais, para onde são canalizados praticamente a totalidade dos recursos 

públicos destinados a C&T. Mesmo com a Lei da Inovação, essas instituições não se 

articulam com o setor produtivo para criar um sistema nacional de inovação eficiente. 

Além do mais, excluindo as empresas estatais, de um modo geral o setor privado investe 

muito pouco em C&T no país. O paradoxo da PCT brasileira, no entanto, ainda não criou 

motivos para incluir análises de modelos alternativos de inovação na agenda do 

governo. 
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