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RESUMO 

 

MIRANDA, I. M. Brasil: em busca de novos padrões de desenvolvimento. 2011. 
176f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Nas últimas duas décadas, o Brasil passou por importantes mudanças. Consolidou a 
democracia, abriu ainda mais a economia ao comércio e investidores internacionais, 
privatizou grande parte das empresas públicas, adotou uma política rígida de 
controle inflacionário e, pela primeira vez na história, cresce com redução da 
pobreza e desigualdade de renda. Esse conjunto de mudanças transformou o país. 
O Estado, a sociedade, o tecido industrial, todos foram impactados e modificados 
pelas alterações no regime de concorrência, na composição patrimonial e na 
estrutura social. Sobre essas novas bases, o país procura consolidar um novo 
padrão de desenvolvimento. Da perspectiva deste trabalho, o Brasil experimenta a 
transição para um modelo de crescimento “puxado” pela inovação. Dois conjuntos 
de indícios dão sustentação à nossa hipótese: de um lado, a evolução recente das 
políticas industrial e de ciência e tecnologia, que além de mais articuladas, passaram 
a dar relevo à inovação empresarial em suas respectivas agendas; de outro, a 
atividade empreendedora de um grupo de empresas industriais, responsável por 
elevar o padrão de competitividade da economia brasileira nos últimos anos, ao 
apostar em estratégias como desenvolvimento tecnológico, inovação e 
internacionalização dos negócios. Este novo cenário abre novas possibilidades para 
o reposicionamento do país no mapa da economia global.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico, empreendedorismo, inovação, 

competitividade, indústria.  



 

ABSTRACT 

 

 

MIRANDA, I. M. Brazil: in search of new patterns of development. 2011. 176 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Brazil has undergone important changes in the last two decades. It has strengthened 
democracy, opened the economy to international investors and trade, privatized  
public companies, adopted strict policies to control inflation and, for the first time in 
history, economically grows concurrent with a reduction in poverty and income 
distribution. This set of changes has transformed the country.  The state, society, 
industrial sector have all been affected and modified by changes in the business 
climate and social structure. On these new bases, the country seeks to consolidate a 
new pattern of development. From the perspective of this thesis, Brazil experiences 
the transition to a model of growth driven by innovation. Two sets of evidence provide 
support to our hypothesis: on the one hand, the recent industrial, scientific, and 
technological policies evolution, which have been more articulated and focused on 
business innovation; And on the other hand, the entrepreneurial  activity presented 
by a group of industrial companies, responsible for raising the standard of 
competitiveness of Brazilian economy in recent years, by adopting strategies like 
technology development, innovation, and internationalization of business. This new 
environment opens up possibilities for Brazil to reposition itself in the global economy 
map.  

 

Key-words: Economic development, entrepreneurship, innovation, competitiveness, 

industry.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil está se reposicionando no sistema global, apontam análises 

internacionais. Ao lado de outros países emergentes, como China e Índia, projeta-se 

que o Brasil irá ocupar um lugar mais proeminente no mapa internacional da 

inovação no futuro próximo (BOSTON CONSULTING GROUP, 2010) e também 

pode vir a se tornar, já na próxima década, uma potência na produção científica, 

superando líderes tradicionais, como França e Japão (ROYAL SOCIETY, 2011). 

Nas palavras da mídia britânica, o Brasil estaria “pronto para decolar” 

(ECONOMIST, 2010; CARROL, 2010). 

 Há motivos para otimismo. Nos anos mais recentes, a economia brasileira 

experimentou a retomada do crescimento, queda no desemprego, expansão do 

mercado consumidor, aumento das exportações (sobretudo commodities) e 

elevação das reservas internacionais. Uma conjuntura mais favorável, que tem 

origem em uma série de mudanças que ocorreram no país em meio à busca por 

novos rumos de crescimento e desenvolvimento, desde o esgotamento do modelo 

desenvolvimentista nos anos 1980. No decorrer do processo de construção de um 

novo modelo, o país consolidou a democracia; conferiu maior autonomia a estados 

e municípios; imprimiu mais transparência às ações do Estado; criou a lei de 

responsabilidade fiscal para a gestão dos recursos; avançou no debate em torno da 

sustentabilidade ambiental; abriu ainda mais a economia ao comércio e a 

investidores internacionais; privatizou grande parte das empresas públicas; adotou 

uma política rígida de controle inflacionário e; pela primeira vez na história, cresce 

com redução da pobreza e desigualdade de renda, estando prestes a atingir o 

menor nível desde os anos 1960, quando começaram as análises desses 

indicadores. Em suma, o Brasil mudou substancialmente nos últimos 25 anos. 

 Algumas dessas mudanças foram estruturais, como os casos (i) das 

privatizações, (ii) do processo de liberalização, (iii) da estabilização econômica e (iv) 

da recente queda nos indicadores de pobreza e desigualdade social.  
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 O amplo processo de privatização levado adiante nos anos 1990 representou 

uma enorme mudança em relação aos marcos do modelo de substituição de 

importações, que tinha no controle das indústrias de base e de infraestrutura um dos 

eixos da agenda de desenvolvimento. Em menos de uma década, entre 1990 e 

1998, 113 empresas públicas dos setores de telecomunicações, siderurgia, energia, 

petroquímico, mineração, dentre outros, passaram para as mãos da iniciativa 

privada (PINHEIRO; GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001). Desencadeou-se, então, uma 

forte reestruturação das atividades dessas companhias (seja internamente, em 

termos de racionalização, organização, modernização, mix de produtos, seja no 

plano externo, sob a forma de fusões e aquisições), que impactou diretamente na 

estrutura da indústria brasileira (KUPFER; ROCHA, 2004), até então sustentada 

pelo tripé Estado-capital privado nacional-capital estrangeiro.  

 A liberalização comercial foi outra peça crítica do processo de reformas 

econômicas. Nos três primeiros anos da década de 90, as tarifas alfandegárias 

caíram pela metade (de uma média de 32% para cerca de 15%), ao mesmo tempo 

em que foram extintas diversas barreiras não-tarifárias  (PINHEIRO; GIAMBIAGI; 

MOREIRA, 2001). O novo ambiente de competição pressionou as empresas a 

reverem rapidamente sua forma de atuação a fim de não sucumbirem frente ao 

aumento da concorrência interna. Em alguns casos, os efeitos dessas medidas 

foram adversos e setores perderam densidade, porém, não a ponto de se 

caracterizar um movimento de “esgarçamento das cadeias” ou “esvaziamento das 

empresas”1 (CASTRO; ÁVILA, 2004, p. 4). A análise mais abrangente mostra que 

prevaleceu um intenso processo de reestruturação, permitindo que o parque 

industrial brasileiro elevasse a produtividade2 e continuasse denso e diversificado.   

                                            
1 Alguns estudos chegaram a apontar que, dada a velocidade com que as reformas eram 
implementadas, a indústria sairia enfraquecida, pois tais mudanças induziriam a adoção de 
estratégias de simplificação de produtos e aumento da dependência de insumos importados, que 
acarretariam um processo de regressão tecnológica ou especialização regressiva da indústria 
(COUTINHO, 1997; KUPFER, 2003). Como mostram Feijó, Carvalho e Rodriguez (2003), essa tese 
perdeu força diante dos dados referentes à receita bruta de vendas, que registraram a expansão dos 
segmentos de alta e média alta tecnologia entre 1985 e 1998, respectivamente, de 6,03% e 26,27% 
para 8,44% e 29,48%.  
2 Os números variam um pouco, mas fala-se de um crescimento anual da ordem de 6% (PINHEIRO; 
GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001) ou 7% (FRANCO, 2000) na produtividade industrial durante a década 
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 O compromisso com a estabilidade da economia (com metas de inflação e 

disciplina fiscal), que já completa 17 anos, também representou uma mudança 

fundamental para a realidade brasileira, visto que com a inflação controlada, os 

agentes econômicos passaram a ter mais condições de planejar o investimento de 

médio a longo prazo. Adicionalmente, diminuíram as pressões sobre os salários, 

que penalizam especialmente as camadas de mais baixa renda, fazendo elevar a 

demanda agregada e o dinamismo do mercado interno. 

 Finalmente, acompanhamos uma quarta transformação decisiva, a que está 

em curso na esfera socioeconômica, em que se registra a diminuição da pobreza e 

da desigualdade, elementos constrangedores do desenvolvimento. Na última 

década, aproximadamente 31,9 milhões de pessoas ascenderam à classe C, o que 

representou a maior queda na desigualdade de renda já vista na história brasileira 

(VILLAVERDE, 2010). Na comparação de 2003 com 2008, os 10% mais ricos 

aumentaram a renda per capita em 3,9% ao ano, ao passo que a dos 10% mais 

pobres teve um crescimento ainda mais elevado, de 9,6%. A continuar essa 

tendência, até 2014 o país pode reduzir em mais 50% o nível de pobreza (NERI, 

2010), abrindo com isso uma enorme vantagem em relação à China, cujo 

crescimento acelerado, até o momento, tem sido acompanhado pelo aumento da 

desigualdade de renda. 

 Esse conjunto de mudanças transformou o país. O Estado, a sociedade, o 

tecido industrial, todos foram impactados e modificados pelas alterações no regime 

de concorrência, na composição patrimonial e na estrutura social.  

Sobre essas bases, o Brasil procura consolidar um novo padrão de 

desenvolvimento. Para Arbix e Martin (2010), especialmente a partir de 2003, 

caminha-se rumo a um modelo que busca combinar políticas econômicas mais 

favoráveis ao mercado (market friendly) com esforços para reduzir a pobreza e a 

desigualdade. No caso das políticas econômicas, os autores destacam a ênfase que 

o Estado passou a conferir às ações que promovam o aumento da competitividade 

                                                                                                                                        

de 90. O que teria relação com o aumento das importações, de 4,5% do PIB, em 1991, para 20%, em 
2000, já que dentre os itens importados estavam máquinas e equipamentos para a modernização 
das plantas. 
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das empresas, como os programas de apoio à inovação, ao desenvolvimento 

tecnológico e à exportação das firmas, por exemplo. As novas iniciativas 

demonstrariam a importante evolução da capacidade do Estado para intervir 

ativamente na economia, sem as marcas do dirigismo do passado.  

Nosso estudo se alimenta desse debate e levanta a hipótese de que o Brasil 

está migrando para um estágio mais avançado de desenvolvimento, em que as 

oportunidades de crescimento são associadas ao desempenho competitivo das 

empresas no mercado, que por sua vez, é visto como dependente da capacidade 

tecnológica e de inovação. Em outras palavras, em consonância com tendências 

internacionais (ARBIX et al., 2010), nossa tese defende que o país está em 

processo de transição para um modelo de crescimento “puxado” pela inovação 

(PORTER; SACHS; MCARTHUR, 2002). Dois conjuntos de indícios dão 

sustentação à nossa hipótese: de um lado, a evolução recente das políticas 

industrial e de ciência e tecnologia, que foram articuladas e passaram a dar relevo à 

inovação empresarial em suas respectivas agendas; de outro, a atividade 

empreendedora de um grupo de empresas industriais, responsável por elevar o 

padrão de competitividade da economia brasileira.  

Com efeito, nesta última década, o Brasil buscou melhorar as condições 

internas de modo a criar um ambiente mais favorável à inovação nas empresas. 

Sinal desses novos tempos é que pela primeira vez na história do país as diretrizes 

de uma política industrial foram integradas às de tecnologia e de comércio exterior. 

Uma breve retrospectiva mostra que as políticas implementadas durante o regime 

de substituição de importações não avançaram nessa arena. Malgrado constasse 

no papel a indicação da necessidade de articulação das atividades de ciência e 

tecnologia (C&T) com as prioridades do sistema produtivo a fim de estimular a 

realização da inovação3, análises sugerem que o fortalecimento da empresa 

                                            
3 Vide apresentação do II Plano Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT) ao 
presidente da República, realizada por João Paulo dos Reis Velloso: “Evitou-se, desde logo, a 
colocação de falsos dilemas. Pesquisa fundamental, pesquisa aplicada e inovação tecnológica têm 
de andar de braços dados. Senão, estaremos faltando ao bom senso e desperdiçando recursos 
públicos. […] Se vamos aplicar tantos bilhões num plano como este, devemos assegurar relevância à 
ciência e tecnologia que se vai fazer na vida do País. […]” (SALLES FILHO, 2003, p. 179). 
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nacional, em termos de sua capacitação para criar e adaptar produtos, não foi uma 

preocupação dominante da política econômica (GUIMARÃES; FORD, 1975).  

 Apenas nos anos 90 o governo começou a ensaiar algumas iniciativas 

visando promover a competitividade das firmas via desenvolvimento tecnológico e 

inovação. Provas disso são a aprovação de uma lei de incentivo fiscal à pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) nas empresas, a elaboração do projeto embrionário do que 

viria a ser a lei de inovação e especialmente a criação dos Fundos Setoriais. Em 

que pese a importância dessas ações para introduzir a dimensão da inovação nos 

programas do governo, há razões para crer que o momento de inflexão na política 

de desenvolvimento ocorreu em 2003, quando o governo do presidente Luis Inácio 

Lula da Silva, após um intervalo de cerca de 20 anos, reintroduziu no país o debate 

sobre política industrial, agora dentro de uma concepção mais moderna, atrelada à 

discussão sobre tecnologia, inovação e comércio exterior. A exemplo de 

experiências internacionais bem-sucedidas de diversificação do tecido industrial e 

construção de vantagens comparativas, como a Coreia do Sul, o governo sinalizava 

o seu compromisso em estimular o desenvolvimento de novas competências e a 

geração e difusão de conhecimento e tecnologias como estratégias para elevar a 

competitividade das empresas e do país.  

Com esse espírito, ainda no final do primeiro ano de gestão, o governo Lula 

anunciou a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). Para 

além do seu enorme valor simbólico, a PITCE ensejou uma série de medidas para 

estimular a inovação nas empresas, entre as quais, a Lei de Inovação, Lei do Bem e 

a ampliação dos Fundos Setoriais. Foram também criados a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Industrial (CNDI), como instâncias de interlocução entre governo e setor 

empresarial. Mais recentemente, o governo lançou o Plano de Ação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (PACTI) 2007-2010 e a 

segunda edição da política industrial, agora denominada Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), ambas, como a PITCE, fixaram a inovação como 

prioridade para o crescimento. Ademais, a definição das novas prioridades 

nacionais foi acompanhada de ações no âmbito tanto da Finep quanto do BNDES, 
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que abriram ou adaptaram linhas de financiamento para dar suporte aos processos 

de inovação nas empresas, sendo que o BNDES, desde 2005, também passou a 

oferecer um programa de apoio à internacionalização das companhias. 

Em síntese, há sinais de uma mudança de direção positiva na política 

industrial e científica brasileira. O país avançou na construção de uma legislação 

mais moderna, na ampliação das fontes e volumes de crédito e no apoio ao capital 

de risco, passando a dispor de um sistema mais abrangente e integrado para 

impulsionar a inovação. Ao mesmo tempo, o Estado deu continuidade aos 

programas de fortalecimento e expansão da base científica brasileira, aumentando 

os gastos com P&D e com formação de nível superior (graduação, mestrado e 

doutorado). Procurou, ainda, estreitar os laços com o setor privado, criando fóruns e 

instâncias para discussão dos interesses dos diferentes atores. Em suma, o Estado 

deu um importante salto de qualidade no estímulo à disseminação de uma cultura 

da inovação e do empreendedorismo no país.  

Isso nos leva à segunda parte de nosso argumento, relacionada à atividade 

empreendedora das empresas. O Brasil possui hoje um grupo de empresas 

bastante dinâmico, constituído por firmas de maior conteúdo tecnológico e que 

competem no mercado inovando em produto, exportando e empregando mão de 

obra mais qualificada e melhor remunerada. Esse grupo sobressai em relação à 

massa de empresas que não exporta, compete por preços baixos e com produtos 

de menor qualidade. Considerando somente as firmas de capital nacional com mais 

de dez pessoas ocupadas (aproximadamente 70.300, segundo dados de 2000), é 

possível definir tal grupo como uma elite industrial, que representa algo em torno de 

1% do total de firmas brasileiras e contribui com cerca de 8% da receita líquida de 

vendas (ARAÚJO, 2005).  

 Certamente é essa parcela mais ativa de indústria que tem se lançado no 

movimento de internacionalização das atividades, isto é, abrindo escritórios de 

representação e unidades produtivas, formando joint ventures ou adquirindo 

empresas no exterior. Em onze anos, as empresas brasileiras mais que triplicaram o 

volume despendido com aquisições fora do país: entre 1996 e 2001 foram aplicados 

cerca de US$ 12 bilhões, enquanto no período de 2002 a 2006 foram quase US$ 40 
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bilhões (MÓDULO; 2010). A crise econômica internacional pôs freios nessa 

escalada, mas os resultados de 2010 já indicaram o recrudescimento dos 

investimentos, que atingiram a marca histórica de US$ 26,8 bilhões, mais do que 

todo o montante aplicado ao longo dos anos 90 (ARBIX; CASEIRO, 2011). Estes 

resultados situam o Brasil, ao lado de China e Índia, entre os países emergentes 

que mais compraram empresas no exterior no período recente (ARBIX; MIRANDA, 

2009).  

 Entre os destinos desses investimentos estão não somente os países 

próximos da América Latina, mas também os mercados mais competitivos dos 

Estados Unidos, Europa e mesmo a desafiadora China. Nessas diferentes regiões, 

já buscaram garantir presença as brasileiras Embraer, Weg, Shultz, Sabó, 

Marcopolo, Grendene, Tupy, Tramontina, São Paulo Alpargatas, Tigre, Natura; sem 

contar os casos mais famosos da Vale, Gerdau, Odebrecht e JBS-Friboi. Entre 

meados de 1990 e 2009, a maioria dessas empresas aumentou ou diversificou suas 

unidades fora do país (CASEIRO, 2009).  

 É como parte dessa nova realidade que vemos a Embraer despontar como 

líder no segmento de jatos regionais nos anos 2000. Assim como a WEG e a 

Marcopolo se estabelecerem como uma das maiores fabricantes mundiais em seus 

respectivos nichos (motores elétricos e ônibus). Sem esquecer também as 

empresas menores, como a Bematech, que se tornou referência em 

microprocessadores no Brasil; a Angelus, há 14 anos no mercado e hoje presente 

em mais de 60 países com seus pinos odontológicos desenvolvidos à base de fibra 

de vidro e carbono; a Nanox, que poucos anos após sua fundação (2005) já se 

destaca como vitrine em nanotecnologia na América Latina4.  

O dinamismo dessas empresas e seu estilo de atuação indicam que elas se 

distanciaram de um tipo de competição espúria5, que teria como traços 

característicos tanto a baixa preocupação com aspectos de qualidade e progresso 

                                            
4  Não por acaso todas essas três empresas receberam o Prêmio Finep de Inovação.  
5 Fajnzylber (1988) contrapõe dois tipos de competição: a “autêntica”, alcançada por meio do 
progresso técnico, aumento de produtividade e ganhos salariais, e a “espúria”, baseada em baixos 
salários, subsídios e câmbio desvalorizado. 
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tecnológico quanto a dependência de subsídios governamentais e mão de obra 

barata – uma tradição que teria marcado as economias menos desenvolvidas, como 

a brasileira, pelo menos durante boa parte do século XX (FAJNZYLBER, 1988; 

HIRSCHMAN, 1968; SUZIGAN, 1988, 1989). Diferentemente disso, os dados 

apontam para um tipo mais promissor de empresa brasileira, que conseguiu 

desenvolver novas estruturas, culturas e estratégias, que valoriza o fator trabalho 

(buscando atrair e reter mão de obra qualificada) e cujos interesses extrapolam o 

mercado interno, seja como referência competitiva ou até mesmo como principal 

fonte de lucratividade. Entre essas empresas, observa-se ainda a disposição para a 

construção de canais de interlocução com o governo dedicados ao  debate em torno 

da inovação, como aponta a experiência da MEI – Mobilização Empresarial pela 

Inovação, movimento criado em 2009 pela iniciativa privada para levar a inovação 

para agenda do setor produtivo e buscar junto ao governo a conciliação de 

interesses. Vistos todos em conjunto, esses elementos conformam um estilo 

superior de atuação das empresas, sem paralelo com o que até a década de 1980 

se observava no país6. O dinamismo dessas firmas traduz seu comportamento 

empreendedor e é parte fundamental desse processo de transição do Brasil para 

uma economia da inovação.  

O fenômeno do empreendedorismo já foi apontado como o “missing link” 

(ACS et al., 2003) ou a “missing puzzle piece” (BAUMOL; LITAN; SCHRAMM, 2007) 

na teoria do crescimento endógeno, pela dificuldade desta em reconhecer e 

incorporar ao modelo a ideia de mudança, característica da atividade 

empreendedora. Contudo, na esteira de Schumpeter (1961), são muitos os que vêm 

reiterando a necessidade de olhar para a atividade empreendedora como elemento-

chave para entender as diferenças entre países, regiões, empresas (BAUMOL, 

2002; CASSON et al., 2006; WHITTAKER, 2009).  

  Na vasta literatura produzida sobre o tema, as leituras enfatizam diferentes 

aspectos, entre eles o ato de inovar em produto, processo ou mercado (OECD, 

1998), a abertura de um novo negócio (ACS et al., 2003), a capacidade de 
                                            
6 Esse debate foi levantado de modo pioneiro por Arbix e De Negri (2005) num artigo cujo sugestivo 
título é “A Nova Competitividade da Indústria e o Novo Empresariado: uma hipótese de trabalho”. 
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vislumbrar janelas de oportunidade e reunir os meios adequados de explorá-las 

(IRELAND; HITT; SIRMON, 2003), a iniciativa de se deslocar para o mercado 

externo (ZAHRA; GEORGE, 2002). Seja qual for a abordagem escolhida, é bastante 

comum vincular o empreendedorismo à ação individual do líder.  

 No âmbito desta pesquisa, porém, a unidade de análise é a empresa. Parte-

se do princípio de que, na prática, a função empreendedora pode ser exercida por 

outros players que não o indivíduo privado (COVIN; SLEVIN, 1991; HIKINO; 

AMSDEN, 2004). Isso significa considerar o empreendedorismo um fenômeno 

associado a um conjunto de atividades desempenhadas pela organização 

empresarial. Em países emergentes, como o Brasil, essas atividades não se 

traduzem apenas na realização de pesquisa e inovação. O empreendedorismo 

revela-se também no esforço permanente de imitação, adaptação e expansão em 

novos mercados. Em outras palavras, o empreendedorismo associa-se às iniciativas 

das empresas que viabilizam a transferência de tecnologias, aprendizado, aquisição 

de conhecimento, conquista de mercados. Se em muitas das vezes essas iniciativas 

não correspondem à inovação na fronteira do conhecimento, é verdade também que 

têm potencial para contribuir para os processos de catching up.  

Como apontado anteriormente, sinais dessas atividades empreendedoras no 

Brasil foram captados originalmente na série de estudos publicados a partir de 2005 

pelo IPEA. Em 2006, algumas dessas tendências puderam ser aprofundadas por 

meio da Pesquisa sobre Atitudes para Desenvolvimento e Inovação (Paedi), uma 

pesquisa qualitativa realizada com mais de cem dirigentes de uma amostra das 

empresas nacionais consideradas mais dinâmicas pelo IPEA. Os dados da Paedi 

indicaram a disposição de um grupo de empresas para:  

• Crescer, e em alguns casos se tornar líderes globais; 

• Investir na incorporação e desenvolvimento de tecnologias, inclusive 

realizando pesquisas na fronteira do conhecimento; 

• Buscar informação fora do Brasil, a fim de estar permanentemente 

atualizadas dos movimentos do mercado; 

• Estabelecer relações virtuosas com as universidades, visando se alimentar 

da base de conhecimento produzido na academia; 
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• Apostar na internacionalização dos negócios para aumentar a 

competitividade.  

Esses indícios sobre a atividade empreendedora das empresas somados às 

mudanças no desenho da política industrial e de ciência e tecnologia nos levam a 

concluir que o Brasil virou uma página na história do desenvolvimentismo (agora no 

que diz respeito ao tratamento dispensado à inovação) e está em vias de consolidar 

um novo paradigma de crescimento e desenvolvimento, que tem a atividade 

inovativa no centro do palco. É possível contestar a velocidade e o alcance das 

mudanças, mas acreditamos que é notório o direcionamento das estratégias do 

setor público e de uma parcela do setor privado no sentido de promover o 

crescimento em bases mais competitivas. Isso não impede de modo algum que se 

reconheça que resta ainda muito por fazer. O Brasil está ainda distante do padrão 

de desenvolvimento exibido por países centrais da Europa e América do Norte, ou 

mesmo por economias como a coreana. Porém, diferente de experiências 

anteriores, desta vez estamos caminhando na direção correta.   

 Para desenvolver esses argumentos, esta tese está organizada em quatro 

capítulos, além dessa introdução e da conclusão:  

• O capítulo um traça um panorama das mudanças no ambiente econômico e 

institucional que contribuíram para a construção de um ambiente mais 

favorável à inovação e empreendedorismo no Brasil; 

• O capítulo dois traz uma discussão teórica sobre empreendedorismo, a fim 

de situar minimamente a apropriação que estamos fazendo do termo; 

• Os capítulos três e quatro são dedicados à apresentação dos dados sobre a 

indústria. Primeiro são apresentadas informações sobre os processos de 

inovação e internacionalização de empresas brasileiras (terceiro capítulo), e 

depois, uma discussão mais específica com base nos depoimentos das 

empresas da Paedi, que nos permitem discriminar estilos diferentes de 

atuação empreendedora (quarto capítulo). 

 

Antes de concluirmos essa seção introdutória, cumpre assinalar que nossas 

principais fontes de pesquisa foram: i) a bibliografia referente ao processo de 
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industrialização do país, à dinâmica mais recente das empresas brasileiras, às 

políticas industrial e de ciência e tecnologia e sobre o tema empreendedorismo; ii) 

os dados secundários sobre a Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) e; iii) os 

dados primários da pesquisa qualitativa Paedi. Neste caso, os procedimentos 

utilizados para a análise da Paedi serão comentados no capítulo 4.   
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1 MUDANÇAS NO AMBIENTE ECONÔMICO E INSTITUCIONAL 
BRASILEIRO  

 
 

 Há sinais de que o Brasil avançou no processo de transição para uma 

economia baseada em inovação. Destacam-se como indícios desse novo cenário, 

de um lado, a postura mais moderna do Estado e de outro, a atuação mais 

competitiva de um conjunto de empresas industriais. Discutiremos a indústria nos 

capítulos seguintes. Neste, nosso esforço será o de recompor, em grandes linhas, 

os padrões de crescimento industrial no Brasil a fim de demonstrar os avanços no 

período recente. Antes, porém, apresentaremos sucintamente a literatura na qual 

nos apoiamos para desenvolver nossos argumentos. 

 

 

1.1 ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO E VALORIZAÇÃO DA 

INOVAÇÃO 

 

 

A literatura sobre as fontes de crescimento e desenvolvimento econômico é 

ampla. No pós II Guerra Mundial, diversos estudos foram realizados com a 

finalidade de compreender as condições que poderiam facilitar ou bloquear o 

progresso das nações (MARTINUSSEM, 2003). Inúmeras vezes os economistas 

pensaram ter descoberto a rota que levaria ao crescimento econômico.  

Easterly (2002) retoma algumas concepções elaboradas ao longo desse 

período que mostram a evolução do pensamento econômico, tendo partido de 

visões mais focadas na necessidade de investimentos em capital fixo rumo a 

abordagens que tendem a valorizar a atividade inovadora.  

O autor introduz tal discussão a partir da experiência de Gana. Após a 

independência, em 1957, esse país promoveu investimentos em infraestrutura 
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(estradas, hidroelétricas), no aumento da capacidade industrial e na formação de 

mão de obra, supondo que o crescimento seria uma decorrência natural desse 

processo de expansão. De um modo geral, Gana teria seguido o paradigma 

predominante na época, que, inspirado no modelo de Robert Solow, dava primazia à 

acumulação de capital físico na busca pelo crescimento econômico, acreditando-se 

que por essa via se teria acesso à tecnologia moderna, fator principal dos processos 

de crescimento7. Seguia-se daí que a palavra de ordem era “industrializar”. Décadas 

mais tarde, porém, Gana se encontrava tão ou mais pobre do que no período em 

que conquistou a independência, expondo, assim, os limites da estratégia 

embasada em investimentos massivos em máquinas e edificações.  

No começo dos anos 80, o economista Paul Romer deu novo rumo aos 

debates ao trazer à baila a variável “conhecimento” (ou ideias, termo adotado em 

seu modelo) como o bem econômico mais crítico do crescimento sustentável8. 

Nessa abordagem, o crescimento é resultado dos processos criativos de invenção e 

de aprimoramento de ideias. Romer destacou que diferente das máquinas, que são 

bens rivais (tendem a ser usados por uma pessoa por vez), o conhecimento tem a 

qualidade de ser um bem não rival, o que significa que pode se disseminar entre os 

diferentes atores nos diversos espaços e ser utilizado simultaneamente por todos 

eles. Desse processo de difusão decorre o rearranjo das ideias, a (re)combinação 

dos conhecimentos preexistentes em algo novo com potencial para gerar valor e 

                                            
7 Baseado nos dados sobre produtividade industrial nos Estados Unidos durante a primeira metade 
do século XX, Solow demonstrou que os tradicionais insumos, capital e trabalho, respondiam 
somente por cerca de 20% do crescimento da produção por trabalhador obtido naquelas décadas; os 
demais 80% (chamados de “resíduos”) podiam ser atribuídos aos avanços técnicos, que permitiam 
extrair mais produto de cada unidade de insumo utilizada na atividade econômica. Ou seja, refletindo 
o momento histórico, em que prevalecia o paradigma do complexo metal-mecânico, a teoria de 
Solow pôs ênfase na tecnologia como um componente central do crescimento.    
8 O modelo de Solow demonstrou que o avanço tecnológico era o aspecto determinante do 
crescimento, mas faltou explicar os motivos pelos quais o mesmo variava entre os países. Romer 
avançou nesse ponto, procurando as razões econômicas que justificavam as diferenças nos níveis 
tecnológicos entre as nações. Identificou no “conhecimento” o aspecto-chave que permitiria a alguns 
países aprimorar a tecnologia mais do que outros, e assim, alcançar um grau de desenvolvimento 
tecnológico mais elevado e, consequentemente, uma melhor performance econômica. A produção de 
conhecimento dependeria, por sua vez, dos incentivos criados pela sociedade. Nesse sentido, a 
“nova teoria do crescimento” internalizou as fontes da mudança tecnológica, deixando de tratá-las 
como algo automático (exógeno), para vê-las como resposta aos incentivos à disposição. Romer 
formulou seus argumentos em estreito vínculo com o paradigma das tecnologias de informação que 
estavam se disseminando na década de 80.    
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riqueza. O caso do Google é ilustrativo desse argumento. Quando esse sistema de 

buscas foi criado, as ferramentas básicas estavam todas disponíveis: havia internet 

e havia sistemas de busca nos softwares e na internet. O que os jovens da Google 

fizeram foi se apropriar das ideias disponíveis e melhorar seus atributos, oferecendo 

no mercado um produto mais eficiente do que o dos concorrentes. Essa inovação 

fez do sistema um enorme sucesso entre os usuários de internet. Romer 

compreendeu a força desses processos criativos e conseguiu demonstrá-la por 

meio de modelo matemático, abrindo assim uma nova avenida para a discussão 

sobre as estratégias de crescimento dos países9.  Nessa nova abordagem, a 

questão do acúmulo dos bens tradicionais (terras, matérias-primas, máquinas, 

fábricas) ou o transplante de equipamentos e tecnologias maduras para promover 

modernização e desenvolvimento tornaram-se menos centrais do que os fluxos de 

conhecimento.  

Essas análises estão na base da classificação sobre “estágios de 

desenvolvimento”, elaborada por Porter, Sachs e McArthur (2002) para pensar a 

realidade das economias ao redor do mundo. Os autores propõem a organização 

dos países em três estágios, assim denominados: (i) factor driven; (ii) efficiency 

driven e; (iii) innovation driven.  

O primeiro estágio, factor driven, é caracterizado pelo predomínio da 

competição baseada em commodities e/ou produtos de baixo valor agregado. É uma 

fase em que a geração de conhecimento para inovação ou o uso de conhecimento 

para exportação não fazem parte da rotina das empresas. A tecnologia é assimilada 

especialmente por meio da imitação e importação de produtos. Os países nesse 

estágio ainda necessitam melhorar a eficiência produtiva e a qualificação da mão de 

obra para estar aptos para avançar para o estágio seguinte.  

No segundo estágio, efficiency driven, a eficiência produtiva torna-se a 

principal fonte de competitividade. Os países devem demonstrar métodos de 

produção mais modernos, maior capacidade para concorrer com produtos mais 

                                            
9 Estudos e relatórios da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
apontam claramente a relação entre inovação e melhor performance das nações (OECD, 2000).  
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sofisticados e condições para desenvolver tecnologia internamente em alguns 

nichos específicos. A atração de capital estrangeiro, formação de joint ventures e 

acordos para a produção externa de fases do processo produtivo (outsourcing) são 

alguns dos mecanismos utilizados para facilitar a aquisição de tecnologias e a 

integração da economia local à global.  

Finalmente, a transição para o terceiro estágio é marcada pelo crescimento 

“puxado” pela inovação, onde os países revelam habilidade inclusive para competir 

na fronteira tecnológica em alguns setores. Para Porter, Sachs e McArthur, essa é a 

passagem mais difícil nessa trajetória, e por isso mesmo requer o suporte direto do 

governo para estimular a realização de altas taxas de inovação pelas empresas. O 

Estado deve assumir, nesse caso, a postura de indutor do desenvolvimento, 

cuidando da estabilidade macroeconômica e de aspectos sociais, como a melhoria 

dos níveis de educação, mas igualmente criando incentivos específicos para o 

investimento privado. A promoção da interação entre Estado e o setor empresarial 

aparece aqui como algo positivo para o processo de crescimento, desde que tenha 

como meta o fortalecimento das empresas em suas atividades estratégicas.  

Desse prisma, esse Estado lembra o embedded state de Evans (2004). 

Segundo esse autor, os Estados podem desempenhar diferentes papéis no 

processo de desenvolvimento, a depender das características da estrutura 

empresarial e da própria burocracia estatal. Uma dessas modalidades, chamada 

embedded state (que estaria por trás do sucesso dos coreanos na indústria de 

informática), diz respeito ao Estado que (i) é capaz de agir em parceria com o setor 

privado, aproximando-se das empresas para discutir políticas que podem capacitá-

las para se expandirem em mercados mais sofisticados, e (ii) que intervém na 

economia para acelerar a transformação industrial, mas sem que essa intervenção 

se caracterize como “dirigismo estatal”, conforme tratam Arbix e Martin (2010). 

 Grosso modo, essas diferentes leituras sugerem que o processo de 

desenvolvimento é um processo permanente de upgrading, em que se atualizam e 

se somam tanto as competências das empresas quanto do ambiente institucional 

em que as firmas atuam. Transitar para os estágios mais elevados normalmente 

exige novas formas de organização e o estabelecimento de novos objetivos e 
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estratégias no âmbito das empresas, bem como demanda dos governos a definição 

de novas prioridades e padrões de investimento, como mencionamos acima. Em 

suma, a evolução bem- sucedida depende do bom desempenho de ambos os lados, 

setor empresarial e Estado. 

Nossa tese dialoga com essas fontes para discutir a configuração especial 

exibida hoje pelo Brasil, quando o país dá sinais de avanços tanto do ponto de vista 

das estratégias de crescimento quanto da atividade empresarial. Tendo por base 

esse novo contexto, sugerimos que o Brasil encontra-se em processo de trânsito 

para o terceiro estágio proposto por Porter, Sachs e McArthur, pela primeira vez 

direcionando esforços para se consolidar como uma economia impulsionada pela 

inovação.  

  O restante deste capítulo é dedicado à retomada dos principais traços das 

estratégias de desenvolvimento adotadas pelo país desde os anos 1950. Não é 

nosso objetivo realizar uma análise detalhada das políticas implementadas, mas sim 

construir um quadro panorâmico que explicite as mudanças de orientação que 

ocorreram ao longo desse período e a progressiva importância que foi sendo 

conferida à inovação e à necessidade de promover políticas de incentivos à 

inovação nas empresas. Cumpre ressaltar que nossa discussão se apoia nos 

trabalhos de Arbix (2010), Viotti (2007) e Suzigan, De Negri e Silva (2007), os quais 

sugerem a divisão das estratégias brasileiras de crescimento em “três tempos” 

(1950-1980; 1980-2000; 2000 em diante), marcados por uma tendência ao 

progressivo alinhamento dos planos de crescimento ao discurso da cultura 

inovadora.  

 

 

1.2 EM BUSCA DA INDUSTRIALIZAÇÃO (1950-1980) 

 

 

O processo de industrialização começou a avançar no Brasil nos 1930, mas 

foi somente a partir dos anos 1950 que a estruturação do setor industrial ganhou 

efetivamente impulso, mediante a implementação da política de substituição de 
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importações com seus investimentos nas indústrias de bens de capital, pesada e de 

base. Três décadas mais tarde, em 1980, o país abrigava um parque industrial 

robusto e heterogêneo que supria grande parte da demanda interna, produzindo 

desde calçados, tecidos, alimentos a produtos químicos, aço, máquinas, automóveis 

e até mesmo aeronaves para uso civil e militar; ou seja, estavam presentes no país 

segmentos da indústria de bens de consumo duráveis, bens de capital e bens 

intermediários. Comparado aos anos 40, o setor industrial da década de 1980 era 

cerca de dezesseis vezes maior (MALAN; BONELLI, 1990).  

 Conforme ocorrera em outros países latino-americanos e também asiáticos, o 

projeto de pôr em marcha a industrialização foi capitaneado pelo Estado. Houve, 

porém, variações na forma de implementar ou combinar as diferentes políticas. No 

caso brasileiro, sob a influência dos estudos da Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (CEPAL), o projeto de industrialização por substituição de 

importações foi marcado pelo interesse primário em diminuir o déficit no balanço de 

pagamentos, ao passo que outros países, como a Coreia do Sul, desde o início teria 

sido dada forte ênfase à questão da competitividade (DI MAGIO, 2009). O Estado 

assumiu um papel ativo em diversas frentes, como na definição de nichos 

prioritários para a alocação de recursos, na concessão de subsídios para a 

formação de capital e na criação de programas voltados à expansão do mercado de 

consumo (SUZIGAN, 1988). Outras características que estão na base do modelo de 

desenvolvimento de substituição de importações no Brasil são: 

i. A tríplice aliança, resultado da articulação entre o capital privado estrangeiro, 

capital privado nacional e Estado (EVANS, 1980). As multinacionais foram 

atraídas para os segmentos mais avançados da indústria, como 

farmacêutico, automobilístico, de máquinas e equipamentos. Outros que 

demandavam elevado montante de capital ficaram sob a tutela do Estado, 

notoriamente as áreas de infraestrutura e a indústria de base, como 

petroquímica, siderurgia. A iniciativa privada nacional assumiu os redutos 

menos intensivos em capital e tecnologia. Produtos de couro, indústria 

tipográfica, roupas e sapatos, madeira e imóveis, papel e minerais não 
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metálicos eram os segmentos onde se concentrava o capital nacional no 

final dos anos 60. 

ii. O sistema de proteção ao mercado doméstico. Por meio da política cambial e 

sobretudo o uso de barreiras tarifárias e não-tarifárias, as empresas locais 

(estrangeiras, estatais e de capital nacional) atuavam num regime de 

mercado fechado, resguardadas da competição internacional (NASSIF, 

2007).  

iii. Presença de um forte banco público de financiamento, no caso, o Banco de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)10, criado em 1952. Como 

principal agente financiador no esquema estatal de indução do 

desenvolvimento, o BNDES, além de financiar as obras de infraestrutura 

nesse período, esteve envolvido em todas as grandes iniciativas do setor 

privado, viabilizando projetos de instalação de novas indústrias, expansão e 

modernização produtiva (AMSDEN, 2009; ALÉM, 1998). 

 

Apoiado nessa estrutura, o Brasil experimentou a rápida expansão da 

produção industrial, ampliando sua presença em segmentos de maior valor 

agregado e melhorando significativamente a sua posição competitiva. De acordo 

com dados de Malan e Bonelli (1990), nos anos 80, o setor secundário havia 

passado a responder por 38% do produto interno bruto (PIB) e 46% da força de 

trabalho, ante os 24% e 26%, respectivamente, na década de 1950; no mesmo 

período, o segmento de bens de capital havia ampliado sua participação no total da 

produção da indústria de 5% para 21% e as exportações de produtos 

manufaturados saltado de 13% para 57%. Entre 1950 e 1980, a taxa de crescimento 

do produto interno bruto (PIB) brasileiro ficou abaixo de 4% somente em quatro 

ocasiões, sendo que no período do “milagre econômico” (1968-1973) o país era uma 

locomotiva se movendo no atual ritmo chinês, atingindo crescimento de 11% ao ano 

(IPEADATA). No mapa econômico global, em 1980, a economia brasileira era a 8a 

maior do mundo ocidental e a 7a na produção industrial (MALAN; BONELLI, 1990).  

                                            
10 Até 1982 chamava-se Banco de Desenvolvimento Econômico (BNDE). 



19 

 

 O desempenho da economia no decorrer anos 1980 contrastaria com essa 

longa trajetória de crescimento. O Brasil entrou a partir de então num período de 

instabilidade econômica, marcado pelo aumento da dívida externa e intensificação 

do ritmo inflacionário, e perdeu dinamismo. Nesse período houve diminuição da 

capacidade financeira do BNDES, com progressivo encolhimento dos seus 

desembolsos (ALÉM, 1998), e o registro de taxas negativas de crescimento (- 4,2%, 

em 1981, e - 2,9%, em 1983), depois de três décadas seguidas de avanços do PIB. 

O modelo de crescimento baseado na substituição de importações manifestava, 

assim, sinais de esgotamento.  

 As fragilidades do modelo tornaram-se evidentes. Entre os vários aspectos 

das políticas que foram apontados como constrangedores da elevação do padrão de 

qualidade da economia brasileira, destacamos dois: o viés antiexportador e a 

precária articulação entre as políticas de industrialização e de ciência e tecnologia 

(SUZIGAN, 1988)11. 

 O mercado doméstico protegido foi o instrumento utilizado pelo governo 

brasileiro, assim como por tantas outras economias desenvolvidas e em 

desenvolvimento, para estimular o surgimento da indústria e seu crescimento. 

Contudo, o Brasil careceu de mecanismos que disciplinassem as empresas no 

sentido de perseguir padrões mais elevados de desempenho, a exemplo do que 

fizeram Coreia do Sul e Taiwan por meio das exportações.  

 Conforme discutido por Amsden (2009), os governos coreano e taiwanês, 

inclusive como imposição de seu limitado mercado doméstico, condicionaram os 

subsídios para produção à concretização de metas de exportação. Quanto melhor o 

desempenho das empresas no cenário internacional, maior a probabilidade que 

tivessem acesso a um pacote de benefícios junto ao governo, como crédito mais 

barato e facilidades no financiamento de longo prazo. Em Taiwan, até mesmo a 

permissão para vender no mercado dependia do compromisso da firma com a 

exportação. Tais medidas fizeram com que as exportações crescessem 

                                            

11 Essa discussão também está presente em Arbix, 2010; Di Magio, 2010; Mello; Maculan; Renault, 
2008; Salerno; Kubota, 2008; Nassif, 2007; Schwartzman,1993. 
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aceleradamente nesses países entre 1950 e 1995 (Tabela 1), além de estimular a 

concorrência entre empresas. 

Tabela 1.1 – Taxa de Crescimento das Exportações – Países Selecionados (em %) 

Países 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-95 1950-95 
Brasil 2,1 7,2 21,8 5,1 5,3 10,3 
Coreia do Sul 1,3 310,8 37,2 15,0 14,3 26,3 
Ìndia 0,4 3,7 17,3 7,3 11,7 7,9 
Taiwan 6,5 23,2 28,6 14,8 10,8 20,3 

Fonte: Amsden, 2009.  

No Brasil, o plano de desenvolvimento também conferiu atenção às 

exportações, como mostra a criação dos Benefícios Fiscais de Exportação (Befiex) 

em 1972, um programa especial que permitia às empresas exportadoras a 

importação de máquinas e equipamentos com isenção de impostos (NASSIF, 2007). 

Porém, o incentivo para exportar era contrabalançado pelo mercado interno grande 

e protegido da concorrência estrangeira, que ao garantir alta rentabilidade 

amenizava a pressão para que as empresas partissem para a disputa internacional, 

em que normalmente o sucesso do empreendimento depende da mobilização de 

uma série de recursos (financeiros, humanos, organizacionais). O comércio exterior 

acabou sendo visto, assim, menos como uma oportunidade estratégica para o 

aumento da receita e mais um componente residual do crescimento, que poderia ser 

acionado quando o mercado interno deixasse de corresponder às expectativas de 

venda.  

 Ademais, nos casos da Coreia e Taiwan, a vinculação entre exportações e 

acesso a capital de longo prazo teve impactos positivos na melhoria dos padrões de 

desempenho das empresas (AMSDEN, 2009). Já no Brasil, o viés antiexportador e a 

baixa competição no mercado doméstico não contribuíram para pressionar as 

empresas a saírem em busca da elevação do nível de eficiência produtiva e redução 

dos preços dos produtos. Por isso, para Suzigan (1988, p. 10), se “a indústria 

brasileira conseguiu lançar-se no mercado internacional” foi graças ao sistema de 

promoção de exportações, via incentivos e subsídios, pois as empresas não 
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realizaram “um esforço significativo de absorção e desenvolvimento tecnológico” a 

fim de ingressar no mercado externo. 

 Promover o desenvolvimento tecnológico e a maior capacitação das 

empresas, contudo, constavam dentre os objetivos da estratégia econômica e 

política do regime desenvolvimentista. Cogitava-se, inclusive, alcançar a 

autossuficiência em determinados nichos de atividade. Com tais propósitos, foi 

construída grande parte do aparato de ciência e tecnologia (C&T) que conhecemos 

hoje. Os esforços nessa direção tiveram início por volta dos anos 1950, com a 

criação do Centro Técnico Aeroespacial – CTA12 (1947), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq13 (1951) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior – CAPES14 (1952). 

Complementando essas primeiras iniciativas, foi criado o órgão de apoio financeiro e 

coordenação, a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep (1965). Paralelamente a 

essas instituições específicas, também integravam a estrutura nacional de C&T os 

laboratórios das empresas estatais, que funcionavam como centros importantes de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país, promovendo a geração e difusão de 

conhecimento em áreas consideradas estratégicas – exerceram esse papel o Centro 

de Pesquisas (Cenpes) da Petrobras, criado em 1964, e o Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento (CPqD) vinculado à Telebrás, fundado em 1976. Sem contar o 

BNDES, que embora não fosse voltado diretamente ao fomento de atividades 

tecnológicas, oferecia duas modalidades de fundos que contribuíam nessa direção: 

o Fundo de Apoio Tecnológico (Funtec), destinado a apoiar o treinamento de 

pessoal envolvido com atividades de pesquisa básica na academia, e o programa de 

Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame), que, como o próprio nome 

sugere, oferecia condições especiais para a aquisição de máquinas e equipamentos 

industriais (NASSIF, 2007). 

 Já a formulação de uma política científica e tecnológica veio no bojo do 

Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), em 1968.  Até então constava 
                                            
12 Originalmente chamado Centro de Tecnologia Aeronáutica. 
13 Antes denominado Conselho Nacional de Pesquisa. 
14 Inicialmente chamada Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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nas políticas a referência à necessidade de fomentar a área de C&T, mas segundo 

Guimarães e Ford (1975, p. 411), a experiência acumulada pelo governo era “além 

de esparsa, radicalmente distinta daquela que se pretendia implantar a partir das 

diretrizes então propostas, já que [antes] se orientava sobretudo para a pesquisa 

científica, em estreita vinculação com os meios universitários e sem que se 

pensasse em articular tais atividades com as necessidades do sistema produtivo 

nacional”15. 

 No PED, dois capítulos foram reservados à questão de C&T, em que se 

enfatizava a importância da incorporação de tecnologias por parte do setor produtivo 

e a necessidade de o país empreender esforços próprios de pesquisa, à 

semelhança do que faziam economias mais avançadas. Reconhecendo que lhe 

cabia papel central no financiamento e direcionamento das atividades de pesquisa, 

o governo propôs a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), em 1969, como instrumento para integrar a política de C&T à 

política de desenvolvimento nacional, deixando a coordenação sob responsabilidade 

da Finep. 

 As diretrizes definidas no PED reapareceram no Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) e em seu desdobramento, o Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológicos (PBDCT)16. O I PND explicitava seu 

interesse no desenvolvimento tecnológico nos diferentes setores ao enunciar como 

um de seus objetivos “fortalecer a infra-estrutura tecnológica e a capacidade de 

inovação da empresa nacional, privada e pública” (SALLES FILHO, 2002, p. 402). O 

II PBDCT também indicava a preocupação em promover a integração do setor 

industrial e o campo acadêmico ao estabelecer como meta: “Transformar a ciência e 

                                            
15 Segundo os autores, o Plano de Metas (1956-60) foi tímido em suas proposições para C&T, 
priorizando a formação de pessoal técnico. No Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG, 
1964-66) também teria prevalecido a preocupação com questões relacionadas à educação, como a 
ampliação das oportunidades de acesso ao ensino. Especificamente no que toca ao desenvolvimento 
tecnológico, tal como se observara no Plano de Metas, o PAEG identificava o capital estrangeiro 
como oportunidade para a transferência de tecnologia e, assim, da modernização e aumento de 
produtividade dos fabricantes locais. 
16 O I PBDCT cobriu os anos 1973-1974, o II PBDCT, 1975-1979, e o III PBDCT, 1980-1985. 
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tecnologia em força motora do processo de desenvolvimento e modernização do 

país, industrial, econômica e socialmente” (SALES FILHO, 2003, p. 183). 

 Não obstante as intenções declaradas de fortalecer a base tecnológica da 

indústria nacional, os resultados finais das ações empreendidas pelo governo não 

foram muito expressivos. Conforme sugerem os dados do Censo Econômico do 

IBGE, predominava entre as empresas o fraco comprometimento com atividades de 

maior risco, haja vista que apenas 3,5% das firmas industriais de capital privado 

investigadas em 1985 (de um total de 59.855) realizavam atividade de natureza 

tecnológica – gastos com P&D, patentes e pagamentos por contratos de 

transferência de tecnologia (MATESCO, 1994)17. A competência do parque 

industrial brasileiro concentrava-se no domínio da produção, na engenharia de 

detalhe, e não no desenvolvimento de capacidade inovativa própria (ERBER, 2009).  

 As razões desse descompasso se encontram na leitura contraditória ou 

enviesada que então predominava sobre os determinantes do desenvolvimento. 

Ainda nos anos 1970, Guimarães e Ford (1975) alertavam para o fato de que o 

fortalecimento da empresa nacional, em termos de sua capacitação para criar e 

adaptar produtos, tal como propunha a política cientifica e tecnológica, não era 

preocupação dominante da política econômica. Esta tinha por missão fundamental a 

manutenção das elevadas taxas de crescimento. Dado que para atender esse 

objetivo básico havia a possibilidade de importar know-how, a promoção de avanços 

significativos nas empresas nacionais teria sido tratada como um assunto 

secundário. Isso explicaria, por exemplo, o fato de os instrumentos públicos de 

apoio se restringirem à oferta de créditos e financiamento das atividades de 

pesquisa nas empresas, sem haver a concessão de incentivos e subsídios fiscais 

como era praticado no âmbito da política industrial e comercial. Se considerarmos, 

                                            
17 Anteriormente, Braga e Matesco (1989) utilizaram o Cadastro Especial de Contribuintes para 
mensurar o esforço tecnológico da indústria brasileira. Analisaram os investimentos em P&D e 
pagamento de royalties e assistência técnica realizados, em 1978, 1980 e 1982, pelas maiores 
empresas contribuintes do imposto de renda (as quais totalizaram menos de 6.000 em cada um dos 
anos). De acordo com os dados, em 1978 o dispêndio médio foi de 0,12% da receita líquida de 
vendas, com uma leve alta para 0,15%, no último ano investigado. Comparativamente a outros 
países, os autores concluem pela debilidade do esforço tecnológico empreendido pela indústria 
brasileira, haja vista que no Japão os gastos giravam em cerca de 1,5% da receita, em 1977, e nos 
Estados Unidos, 1,6%, em 1975. 
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ainda, que essas medidas eram aplicadas a firmas nacionais e estrangeiras 

indiscriminadamente, tornam-se mais evidentes os contrastes entre as políticas 

industrial e de C&T, assim como o papel menos expressivo reservado às empresas 

de capital nacional. 

 A falta de sintonia entre as políticas de ciência e tecnologia e o projeto 

econômico do governo é apontada também por Schwartzman (1993). O autor 

destaca que tanto o ambiente protecionista quanto a abundância de mão de obra 

barata contribuíram para a fragilidade dos laços entre o sistema de C&T e o sistema 

de produção. Isso porque ambos os fatores funcionavam contra a demanda por 

tecnologias avançadas, já que permitiam que as empresas sobrevivessem sem 

investir continuamente em atualização tecnológica.  

 Para Mello, Maculan e Renault (2008), essa desarmonia entre os interesses 

estratégicos do projeto de industrialização e do projeto de desenvolvimento 

tecnológico prejudicaram a aproximação entre os mundos acadêmico e empresarial. 

Os autores entendem que pesou negativamente o fato de a concepção geral das 

políticas de C&T embasar-se no modelo linear do processo de inovação. Tal modelo 

assumia que os investimentos alocados na construção de uma malha robusta de 

ciência e tecnologia (universidades, laboratórios, centros de pesquisa) permitiriam a 

produção de conhecimento que progressivamente migraria para o setor produtivo e, 

desse modo, daria origem a um ciclo virtuoso de inovação e aumento da 

competitividade nas empresas18. Essa visão teria levado o governo a direcionar os 

investimentos prioritariamente para o financiamento à implantação e consolidação 

da rede de pesquisa científica e pós-graduação, constituindo-se universidades e 

centros de pesquisa na verdadeira clientela da política de C&T do período. Isso 

justificaria que, no final dos 70, esses núcleos concentrassem 88% dos recursos 

despendidos em C&T pelo Tesouro Federal e pelas agências financeiras 

governamentais, enquanto as empresas estatais absorvessem em torno de 8% e as 

empresas privadas, menos de 4% do total (GUIMARÃES, 1994). Com raras 

                                            
18 Para uma análise minuciosa sobre o modelo linear, ver Stokes, 2005. 
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exceções, indicam os autores, não foi dada primazia ao estabelecimento de laços de 

cooperação entre a universidade e a indústria19 

 Nesse debate, Mirra (2009) chama a atenção para a variável “empresarial”. 

Lembra o autor, que a interação entre academia e indústria para a promoção do 

desenvolvimento tecnológico apenas é possível quando ambos os atores – 

universidade e setor produtivo – compartilham o interesse de alcance dessa meta. 

Algo que, nesse caso, não ocorria. A empresa, principal agente da inovação, não 

estava preparada para desempenhar seu papel. Isto é, para a maioria das empresas 

privadas, desenvolvimento tecnológico e inovação não eram parte dos interesses 

estratégicos. Por consequência, a aproximação com a universidade saiu 

prejudicada, assim como foram reduzidas as possibilidades de construção de 

trajetórias de desenvolvimento tecnológico no país. Em outras palavras, a ausência 

de demanda do setor privado por conhecimento e tecnologia, intrínseca à lógica do 

modelo de industrialização, estaria na origem do distanciamento entre universidade 

e empresa. Em suas palavras, 

 A compra indiscriminada de tecnologia no exterior ignorou a 
competência crescente de pesquisa que se constituía no país, 
privando a universidade de desafios que a estimulassem e 
reservando pouco espaço à formação de recursos humanos de alta 
qualificação. Além de indiscriminada, essa compra se fez ainda pelo 
lado errado. Enquanto nos países desenvolvidos a transferência 
incide na esfera de criação, onde é absorvida, a compra de tecnologia 
no Brasil incidiu diretamente na esfera da produção! A posse de um 
pacote de instruções para fabricação, sem o domínio dos 
conhecimentos que permitam compreendê-las e situá-las exclui 
qualquer possibilidade de apropriação de tecnologia. O resultado, 
inevitável, é a dependência tecnológica (MIRRA, 2009, p. 63). 

.   

 Em síntese, essas considerações sugerem que as intervenções 

governamentais destinadas a alavancar a indústria, o comércio e a ciência foram 

                                            
19 Os casos fora da regra seriam: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cujo 
modelo de gestão permitiu que desde o princípio os resultados da pesquisa fossem utilizados pelo 
setor produtivo; segmentos ligados às grandes empresas estatais, como telecomunicações; e a 
indústria de informática, em que se buscou fomentar a pesquisa científica para o desenvolvimento 
desse setor. Nos anos 80, ainda foi criado o Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(RHAE) para estimular o trabalho de pesquisadores nas empresas. O projeto existe ainda hoje, mas 
seu alcance nunca foi elevado a ponto de estimular mudanças substantivas no tecido industrial.  
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fundamentais para o processo de desenvolvimento do país, do pós-guerra aos anos 

1980. O Brasil se transformou substancialmente nesse intervalo de três décadas. 

Contudo, não obstante os inegáveis méritos acumulados em alguns nichos com a 

política de substituição de importações, os contornos que assumiu no Brasil 

falharam em um elemento crítico: a indução da construção de capacidade 

tecnológica pelas empresas, de modo a reduzir gradativamente a dependência 

externa de tecnologia e sustentar o crescimento no longo prazo. A política brasileira 

buscou fomentar a absorção de capacidade de produção que permitisse ao país 

transitar para uma economia industrial, mas se enganou ao julgar que a emergência 

de empresas mais dinâmicas seria uma decorrência quase que espontânea da 

política de industrialização. A política de ciência e tecnologia, que poderia contribuir 

para o salto tecnológico da indústria, teve dificuldades para promovê-lo, uma vez 

que o empresariado encontrava-se despreparado para interagir de forma mais 

intensiva com os acadêmicos recém- egressos dos cursos de graduação e pós, 

dentro e fora do Brasil. 

A carência de instrumentos que estimulassem iniciativas mais orientadas à 

aquisição de conhecimento, transferência de tecnologias dos laboratórios públicos 

para as empresas privadas, ganhos de produtividade e expansão no mercado 

internacional em bases competitivas prejudicou a performance econômica do país e 

seu reposicionamento no mapa global. Foi necessário mais de uma década para 

que esse cenário começasse a ser revisto e transformado. 

 

 

1.3 EM BUSCA DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE (ANOS 1990) 

 

 

Nos anos 80, em meio à instabilidade econômica e o processo de 

redemocratização do país, discutia-se o esgotamento do modelo nacional-

desenvolvimentista e a necessidade de encontrar novos caminhos para o 

desenvolvimento. Entretanto, apenas na década seguinte foram conduzidas as 

principais mudanças de rumo em relação à política desenvolvimentista. O foco da 
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política de crescimento deslocou-se da expansão da capacidade produtiva para a 

construção de uma economia internacionalmente competitiva, com as questões de 

estabilização e reformas institucionais passando a dominar a agenda político-

econômica.  

 Dentre os fatores que influenciaram a redefinição da agenda pública, há que 

se considerar o progresso tecnológico, fundamentalmente na área de 

microeletrônica, que arrebatou o mundo a partir dos anos 90. Os avanços na 

microeletrônica e a rápida difusão das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) permitiram a conexão em maior escala e num ritmo muito mais acelerado dos 

diferentes espaços e mercados, assim como a internacionalização da produção, do 

consumo e dos mercados de trabalho; em suma, tais mudanças acarretaram a 

intensificação do processo de globalização, com o aumento do comércio, dos fluxos 

de investimentos e do mercado financeiro a nível mundial (CASTELLS, 1999). 

Padrões de produção de bens e serviços foram alterados irreversivelmente a partir 

da introdução de novas formas de organização e gestão dos sistemas produtivos. 

Nesse contexto, as desvantagens tecnológicas e a baixa competitividade da 

indústria ficaram ainda mais expostas, reforçando a tese de que era preciso sair em 

busca de novas rotas para o crescimento. 

 Para além da ineficiência e defasagem do setor industrial, reconheciam-se os 

problemas de ordem social, o descontrole inflacionário, os gargalos na infraestrutura 

e a incapacidade do Estado para continuar financiando o desenvolvimento. A fim de 

superar essas deficiências e promover a maior integração do Brasil à ordem 

internacional globalizada, teve início um profundo processo de reordenação do 

Estado, em que se defendia explicitamente o desmonte da velha estrutura nacional 

desenvolvimentista de forte natureza intervencionista (CARDOSO, 1994; FRANCO, 

1996). A construção dessa nova configuração da economia e da sociedade 

brasileira envolveu ao menos três mudanças que foram estruturais e interferiram 

diretamente na dinâmica do setor produtivo, ao criarem um ambiente mais favorável 

ao investimento e aumento da produtividade. Referimo-nos especificamente à 

abertura comercial, à estabilidade da moeda e às privatizações.  
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 O sistema de proteção tarifária foi um dos primeiros pilares do regime 

desenvolvimentista combatido nos 9020. Por meio de um programa introduzido pelo 

governo Fernando Collor de Mello, foi suspensa a proibição à importação de 

diversos produtos, eliminados regimes especiais e definido um cronograma, que se 

estendia por um período de quatro anos, para a redução gradual das alíquotas de 

importação.  Nos três primeiros anos, porém, as metas já haviam sido cumpridas. As 

tarifas aduaneiras recuaram de uma média de 32% para de 15%, em 1993, ao 

mesmo tempo em que foram extintas diversas barreiras não-tarifárias (PINHEIRO, 

GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001). Conformou-se a partir de então um novo ambiente 

de competição no mercado interno que teve reflexo no comportamento das 

empresas.  

 Uma sequência de estudos realizados pela Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI) junto às firmas brasileiras revelou “a crescente conscientização [por 

parte das mesmas] dos efeitos da liberalização comercial e, portanto, da 

necessidade de agir de modo eficaz para enfrentar a crescente competição” (HAY, 

2000, p. 189). As respostas das empresas aos questionários sugeriam o movimento 

em direção ao aumento da produtividade, melhoria da qualidade e investimento em 

novas tecnologias. 

 De fato, ganhos em produtividade e qualidade foram registrados em diversas 

análises (SABÓIA; CARVALHO, 1997; PINHEIRO; GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001; 

BONELLI, 2001). Hay (2000) fez um exercício econométrico para 500 grandes 

empresas, a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE, e atestou 

os ganhos substantivos de eficiência da grande indústria. Segundo ele, a 

produtividade da mão de obra no setor industrial, que havia variado pouco entre 

1985 e 1990, crescera a 7,3% ao ano entre 1991 e 1995. Resultados correlatos são 

apresentados por Suzigan, De Negri e Silva (2007), que, ao compararem a 

produtividade da indústria ao longo de três décadas, observam os ganhos 

                                            
20 Medidas nessa direção já vinham sendo tomadas no governo José Sarney. Em 1988 e 1989, as 
reformas reduziram a tarifa média de importação de 51% para 35% (PINHEIRO; GIAMBIAGI; 
MOREIRA, 2001). 
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superiores alcançados a partir dos anos 1990, quando o crescimento médio teria 

sido de 7,75%, ante 1,44% na década anterior e 4,43% entre 1972 e 1980. 

 

Tabela 1.2 – Produtividade da Mão de Obra, segundo Atividades da Indústria (em 
%) 

Setor 1972-1980 1981-1990 1991-2000 
Total da indústria 4,43 1,44 7,75 

Minerais não metálicos 6,45 1,10 6,85 
Metais básicos 3,98 1,40 7,59 
Máquinas e equipamentos 2,75 0,41 8,33 
Equipamentos elétricos e de comunicação 6,01 3,87 8,86 
Borracha 6,31 0.04 7,96 
Couro  - -1,13 
Químicos 7,7 3,29 7,23 
Farmacêutica - 2,35 2,44 
Perfumaria 5,36 5,01 5,56 
Produtos plásticos 7,71 -1,05 6,86 
Têxteis 3,46 -0,25 9,04 
Vestuário e acessórios 2,9 -0,45 6,66 
Alimentos 3,13 0,78 5,30 
Bebidas 5,74 3,61 8,68 
Fumo 6,07 6,97 6,07 
Fonte: Suzigan, De Negri e Silva, 2007. 

  

Entre as razões do crescimento da produtividade industrial nesse período 

estaria o processo de reestruturação conduzido por inúmeras firmas, baseado na 

introdução de novas formas de gestão da produção e modernização das plantas, 

assim como em um forte enxugamento do nível de emprego, sobretudo nos 

primeiros anos da década de 1990, como parte do esforço de melhorar sua 

competitividade.  

Para Castro (2001), o processo de reestruturação pode ser separado em dois 

momentos. O primeiro, entre 1990 e 1994, seria a fase defensiva ou “cirúrgica”, 

marcada pelos ajustes com vistas a racionalizar a produção e aumentar 

rapidamente a produtividade (donde se seguiram as terceirizações de atividades e 
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redução da mão de obra, por exemplo)21. Pós-1994, o ambiente econômico mais 

favorável teria mobilizado as empresas a modernizarem suas estruturas, investindo 

mais diretamente em aquisições de equipamentos e tecnologias estrangeiras, o que 

caracterizaria a fase de catch up produtivo. Segundo o autor, desse momento em 

diante, as empresas passaram a perceber que o problema não se resumia a não ter 

um preço competitivo, mas, mais do que isso, a estar distante do padrão de 

produção existente nas economias desenvolvidas. Para reduzir o gap, teria ganhado 

fôlego um movimento maior rumo à modernização das máquinas e equipamentos. 

Iglesias e Veiga (2002) relacionam ainda a essas reformas do governo o aumento 

do processo de internacionalização de empresas, que teria forçado “a procura de 

novos mercados e de novos ativos específicos que permitiriam enfrentar a 

concorrência internacional” (p. 384). Em suma, observava-se a emergência de 

novas posturas de comportamento nas empresas, em direção à busca de maior 

eficiência produtiva, em decorrência das medidas associadas à abertura da 

economia.  

 Outra mudança decisiva nesse período foi o controle inflacionário a partir de 

1994. Depois de diversas tentativas de combate à inflação (como congelamento e 

controle de preços), o Plano Real conseguiu recuperar a estabilidade da economia. 

O compromisso com metas de inflação e disciplina fiscal que já acumula mais de 

uma década trouxe novas perspectivas para as firmas. Com a inflação alta 

superada, os agentes econômicos passaram a ter mais condições de planejar o 

investimento no horizonte de mais médio a longo prazo, o que é particularmente 

importante no caso da pesquisa científica e tecnológica – em um ambiente 

macroeconômico instável prevalecem as incertezas sobre preços futuros e, 

portanto, tende a aumentar a insegurança dos agentes quanto aos investimentos de 

maiores riscos, como P&D. Segurar as rédeas da inflação significou também a 

diminuição das pressões sobre os salários, que penalizam especialmente as 

                                            
21 De acordo com Proença e Caulliraux (1997, p. 133), “o saldo da reorganização industrial de 1990-
1994 foi, grosso modo, o de sistemas produtivos focados para o suporte a uma dada inserção 
competitiva, com processos enxutos, apoiados em parcos, ou mesmo quase inexistentes processos 
de engenharia”. Mesmo entre grandes empresas líderes no mercado, “[o]s programas de 
modernização estariam voltados para a redução de custos, melhoria da qualidade e redução de 
prazos”. 
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camadas de mais baixa renda. Consequentemente, o poder de compra da 

população foi fortalecido, contribuindo para a dinâmica do mercado interno.   

 Finalmente, temos o amplo processo de privatização como um terceiro eixo 

estruturante da política econômica do período, ganhando a cena por meio do 

Programa Nacional de Desestatização lançado no começo do governo Collor de 

Mello. Em menos de uma década, entre 1990 e 1998, 113 empresas públicas dos 

setores de telecomunicações, siderurgia, energia, petroquímico, mineração, dentre 

outros, passaram para as mãos da iniciativa privada (PINHEIRO; GIAMBIAGI; 

MOREIRA, 2001). Desencadeou-se, então, uma forte reestruturação das atividades 

dessas companhias, seja internamente, em termos de racionalização, organização, 

modernização e mix de produtos, seja no plano externo, sob a forma de fusões e 

aquisições. Com efeito, segundo destacam Pinheiro, Giambiagi e Moreira (2001, p. 

12), as empresas privadas “passaram a se pautar mais pelas necessidades do 

consumidor, atualizaram seu parque tecnológico e se equiparam com sistemas de 

informática e melhor gerenciamento de recursos humanos”. 

 Por outro lado, mantendo a sintonia com as recomendações da ortodoxia 

econômica (WILLIAMSON, 1989), ações mais proativas de política industrial foram 

inibidas nesse período. Como parte da agenda de competitividade, porém, foram 

mantidos ou criados alguns instrumentos de intervenção que ofereciam algum tipo 

de apoio ao setor privado (BONELLI, 2001; SALLUM JÚNIOR, 2000). São exemplos 

de medidas nessa direção:  

i. o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), criado em 1990, 

que articulou segmentos do governo e da sociedade com vistas a sensibilizar 

e difundir nas empresas os métodos de gestão da qualidade e produtividade 

(basicamente o modelo japonês, com seus processos just in time, kanbam, 

controle estatístico de processo etc.); 

ii. a manutenção de incentivos à P&D e isenção de IPI para o setor de 

eletrônica e informática; 

iii. o regime especial automotivo, definido em 1995, que colocou limites à 

importação de veículos ao mesmo tempo que ofereceu benefícios fiscais às 

empresas que se lançassem em programas de investimento e exportação;  
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iv. a criação da Agência de Promoção de Exportações (Apex), em 1997, 

destinada a auxiliar as micro e pequenas empresas em atividades 

relacionadas ao comércio exterior, como capacitação de pessoal, pesquisas 

de mercado, participação em feiras etc.;  

v. o contínuo suporte prestado pelo Banco de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), por meio de linhas especiais de crédito, como o Programa 

de Modernização de Veículos (Moderfrota), na viabilização das privatização e 

no financiamento às exportações, caso do BNDES-Exim22.  

 

Iniciativas destinadas a dar suporte ao setor privado na área de ciência e 

tecnologia começaram a ser concebidas muito timidamente na década de 90. Um 

dos primeiros instrumentos instituídos com esse fim foi a Lei no 8.661, promulgada 

em 1993, que definia a concessão de incentivos fiscais para as empresas que 

executassem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTIs) ou 

Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTAs), isto é, que 

realizassem atividades de P&D. Para usufruir dos benefícios, contudo, os 

Programas precisavam ser submetidos à aprovação pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) ou por órgãos federais e estaduais de fomento ou de pesquisa 

tecnológica autorizados pelo MCT a exercer essa atribuição (GUIMARÃES, 2008). A 

necessidade de que tramitassem pelo MCT era um complicador para o acesso aos 

recursos, o que levou à revisão da lei nos anos 2000, como veremos mais adiante.   

  A percepção da necessidade de criar medidas de apoio ao desenvolvimento 

tecnológico das empresas foi se tornando mais clara à medida que avaliações 

indicavam que o país havia conseguido acumular bons indicadores científicos 

(especialmente em termos de publicações e formados na pós-graduação), mas não 

havia equacionado problemas importantes, como a baixa participação do setor 

                                            
22 O volume dos desembolsos do BNDES-Exim saltou de US$ 77,7milhões em 1992 para US$ 
2.100,5 milhões em 1999 (BONELLI, 2001). Entre as empresas brasileiras beneficiadas pelo 
programa está a Embraer, cujas vendas para o exterior foram e ainda são profundamente 
dependentes desse suporte do BNDES. 
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privado nos gastos com pesquisa e nos processos de patenteamento23. A despeito 

de o ambiente macroeconômico estável e a maior concorrência interna induzirem as 

empresas a abandonar a “zona de conforto” e reorganizar suas atividades de modo 

a fortalecer a posição competitiva, análises sinalizavam que tais avanços eram 

insuficientes para promover uma ampla e vigorosa melhoria da capacidade 

tecnológica e inovativa do sistema produtivo. Em outras palavras, a esperada 

melhoria da performance tecnológica das empresas, que dessa vez deveria ocorrer 

como consequência do pacote de políticas de competitividade que vinha sendo 

adotado desde o começo da década de 1990, não havia se concretizado.  

Diante de tal quadro, foi forçoso reconhecer a necessidade de que fossem 

desenhadas políticas públicas que dessem prioridade ao suporte às empresas nos 

processos de incorporação, produção e disseminação de tecnologias, de modo a 

impulsionar um padrão de crescimento industrial mais competitivo. De fato, uma das 

causas do persistente problema do atraso brasileiro estaria na “inadequação do 

aparato institucional de política de C&T” (PACHECO, 2007, p. 9), então carente de 

instrumentos destinados a estimular o aumento da competitividade empresarial por 

meio da inovação nas empresas. Assim, “como resposta às pressões pela 

revitalização das instituições de C&T” (ARBIX, 2010, p. 22), a partir de 1999 

(portanto, no segundo mandato do presidente Cardoso), começaram a ser 

realizadas reformas na tentativa de rever o papel até então reservado às empresas 

e aos processos de inovação. 

Com base nessas considerações, entendemos que as políticas da década de 

90 tiveram como característica predominante a busca de eficiência e qualidade, em 

substituição ao foco na expansão da capacidade produtiva que marcaram a política 

do regime desenvolvimentista. Somente a partir dos anos 2000, o governo começou 

a se movimentar para enfrentar a questão da inovação. Na seção seguinte 

apresentamos algumas das reformas realizadas, dando destaque para o período 

iniciado em 2003, quando os processos de inovação ficaram mais perto de se 

tornarem efetivamente os protagonistas das estratégias de crescimento. 
                                            
23 O IPEA desenvolveu ao longo da década de 90 uma série de trabalhos que apontavam as 
desvantagens do sistema produtivo nacional. 
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1.4 EM BUSCA DA INOVAÇÃO (ANOS 2000)  

  

 

Na última década, a agenda do governo brasileiro foi progressivamente 

atribuindo um lugar especial à inovação. Alguns passos importantes foram 

ensaiados no segundo mandato do governo FHC, e com o governo do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva teve início um novo ciclo de discussão.  

Entre 2000 e 2002, destaca-se a criação dos Fundos Setoriais e do Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). A estruturação dos Fundos Setoriais (FS), 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, foi a principal iniciativa do governo FHC 

voltada a estimular as atividades de inovação nas empresas (PACHECO, 2007)24. 

Os FS nasceram por meio de uma engenhosa arquitetura financeira, que viabilizou 

aos recursos de receitas específicas25 de determinados setores da indústria serem 

repassados para a constituição desse fundo público. Adotou-se como princípio que 

a aplicação das receitas deveria ser feita em atividades relacionadas ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, tais como projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, parcerias e alianças estratégicas, bolsas de estudo para 

capacitação de recursos humanos, estudos de prospecção, seminários, congressos 

e workshops que ajudem a definição de políticas públicas etc. Entre 1999 

(aprovação da lei) e 2001 foram instituídos doze Fundos Setoriais no Brasil; hoje 

são quinze ao todo, com a possibilidade de criação de outros quatro26. Conforme 

veremos mais a frente, eles têm tornado possível a alocação crescente de verbas 

                                            
24 O primeiro FS foi criado antes dos anos 2000. Mas como a lei dos FS foi aprovada de fato em 
2000, e a maioria dos FS foi instituída a partir dessa data, para efeitos de periodização, optamos por 
incluir esse novo instrumento como parte das iniciativas empreendidas na última década. 
25 Como royalties, compensação financeira, licenças e autorizações, Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide), entre outras.  
26 O Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural foi o primeiro a ser criado, em 1997. A seguir vieram: 
Aeronáutico, Agronegócios, Amazônia, Transportes Aquaviário e de Construção Naval, 
Biotecnologia, Energia, Atividades Espaciais, Recursos Hídricos, Informática, Infraestrutura para 
Pesquisa, Saúde, Transportes Terrestres e Hidroviários, Recursos Minerais e Verde e Amarelo. Hoje 
está em discussão a criação de quatro novos fundos: indústria automotiva, construção civil, 
mineração e indústria financeira (bancos). Para uma exposição mais detalhada sobre a 
operacionalização dos Fundos Setoriais, ver MCT (2010a) e MORAIS (2008).  
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para ciência, tecnologia e inovação (CT,&I). Ao garantirem a regularidade e maior 

escala do orçamento, os FS podem ser qualificados como uma inovação nos 

instrumentos de financiamento e um instrumento fundamental de política pública na 

atualidade.  

A criação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), em 2001, 

sob a forma de organização social (OS), representou uma inovação no campo 

institucional. O CGEE foi constituído com a missão de elaborar estudos de 

prospecção tecnológica, difundir informações e discutir diretrizes para subsidiar as 

políticas públicas de CT&I, especialmente na construção de cenários de mais longo 

prazo. Inicialmente também esteve sob sua responsabilidade a coordenação dos 

Fundos Setoriais. O governo buscava, assim, novas bases de apoio e competências 

para articular os diferentes arranjos que emergiam em decorrência desses Fundos.  

Com o governo Lula, inaugurado em 2003, houve uma importante inflexão no 

debate sobre inovação. As ações voltadas à área de CT&I foram intensificadas 

significativamente desde então, ocorrendo mudanças no espaço institucional, no 

estabelecimento de novos termos legais e na ampliação dos recursos destinados a 

esta. 

 O marco desse novo momento foi o anúncio das Diretrizes de Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, a PITCE, no final de 2003. Após 

mais de 20 anos sem política industrial para o país, o governo do presidente Lula 

acenava com uma nova plataforma, que conferia à inovação nas empresas uma 

visibilidade política inédita ao identificá-la como vetor principal do crescimento. 

Defendia-se uma leitura da inovação em sentido amplo, que fosse além da natureza 

tecnológica encontrada nos produtos e processos originários nos laboratórios 

sofisticados de P&D. Essencialmente, chamava-se a atenção para o que a inovação 

representa em termos de novidade, de novas combinações de fatores que agregam 

valor às empresas. 

Diferentemente do tradicional viés setorial, a PITCE também propôs a adoção 

de uma visão transversal para orientar os investimentos, assim como elegeu áreas 

estratégicas denominadas “portadoras de futuro”. Nesse sentido, deu prioridade às 

indústrias de bens de capital, software, componentes eletrônicos e fármacos, e 
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enfatizou a necessidade de estimular o desenvolvimento de áreas vinculadas à 

economia do conhecimento, isto é, aquelas em que inovação e emprego de pessoal 

qualificado são componentes decisivos. Entre essas “atividades portadoras de 

tecnologias de futuro” foi dado relevo à biotecnologia, nanotecnologia e novos 

materiais. 

 Por essas razões, a PITCE teve, antes de tudo, um destacado valor 

simbólico. Um dos seus maiores méritos foi dar publicidade ao compromisso do 

governo em tratar a questão da inovação como um fator estratégico do crescimento. 

Diferentes pastas foram mobilizadas para a formulação do conjunto de diretrizes 

lançado em 200327, refletindo a disposição do governo de promover ações 

integradas de estímulo à eficiência produtiva, comércio exterior, desenvolvimento 

tecnológico e inovação, de modo a elevar o patamar de competitividade da indústria 

nacional e assegurar uma melhor inserção dos produtos e serviços brasileiros no 

mercado global28. Como resumiu um de seus articuladores, “a PITCE foi elaborada 

de modo a orientar a economia para capacitar-se nas áreas mais intensivas em 

conhecimento, única maneira de sustentar o crescimento no longo prazo” (ARBIX, 

2010, p. 23).  

Diversas ações foram viabilizadas por essa política em diferentes frentes do 

governo. No plano institucional, é exemplo a formação, em 2004, do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) e da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI). Ambos receberam a tarefa de contribuir no 

balizamento das diretrizes e na coordenação das ações conduzidas pelos diferentes 

ministérios e instituições.  A ABDI, mais especificamente, foi desenhada para 

articular e gerenciar a PITCE; nos últimos anos, porém, tem dedicado-se mais a 

fortalecer o relacionamento e as sinergias entre o governo, a academia e o setor 

privado, promovendo estudos de benchmarking, assim como encontros e 

                                            
27 O documento oficial foi referendado pela Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC), Ministério da Fazenda (MFAZ), Ministério do Planejamento (MPLAN), Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), além do IPEA (articulador da política industrial), BNDES, Finep e Apex. 
28 Ao estabelecer como meta fomentar a inovação por meio da integração de diversas políticas de 
governo, a PITCE mostrou estar em sintonia com o que é sugerido pela Organização para o 
Comércio e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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plataformas virtuais que coloquem em contato o público especializado na temática 

da inovação. 

A atualização do marco regulatório foi sem dúvida uma das iniciativas mais 

importantes favorecidas pela nova política, pois permitiu ao governo diversificar e 

ampliar o pacote de incentivos fiscais e creditícios para a inovação nas empresas. É 

importante lembrar que em economias avançadas – como Estados Unidos, França e 

Canadá – as políticas destinadas a reduzir o custo relativo e/ou o risco dos 

investimentos realizados pelas empresas em atividades inovativas são amplamente 

utilizadas29. Nesses países, tais políticas assumem tanto a forma de financiamento 

direto às empresas (com taxas menores do que as praticadas pelo mercado, 

participação acionária ou crédito não reembolsável) quanto de oferta de incentivos 

fiscais. Logo, o Brasil conseguiu progredir substancialmente nesse terreno ao 

aprovar duas leis diretamente voltadas ao fomento à inovação empresarial, a Lei de 

Inovação (no 10.973/2004) e a Lei do Bem (no 11.196/2005). Uma grande novidade 

trazida por essas leis foi a permissão para que o Estado pudesse passar a conceder 

às empresas subsídios não reembolsáveis (ou seja, transferência financeira a fundo 

perdido), algo até então não previsto pela legislação brasileira. Com isso, os novos 

dispositivos legais deram maiores condições ao governo de promover áreas e 

produtos julgados estratégicas cujo risco de investimento elevado e resultados 

incertos tendem a inibir a entrada dos atores privados. 

Tomadas em separado, vemos que a Lei de Inovação visa fortalecer a 

cooperação entre academia e setor privado (que tal como destacado anteriormente 

nesse capítulo sempre foi um ponto frágil na história do desenvolvimento industrial e 

científico brasileiro). Para isso, a Lei de Inovação permite que sejam oferecidos 

subsídios à contratação de pesquisadores (mestres e doutores) para trabalhar em 

atividades de inovação nas empresas, assim como concedidos estímulos aos 

pesquisadores que se aventurem a abrir o próprio empreendimento. A Lei do Bem, 

por sua vez, ampliou os incentivos fiscais (em relação à Lei no 8.661/1993, que já 

havia sido reformulada em 2002) e simplificou o acesso aos recursos, dispensando 
                                            
29 Arbix et al. (2010) analisam as políticas recentes de inovação em sete países: Canadá, Estados 
Unidos, Finlândia, França, Inglaterra, Irlanda e Japão.  
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as empresas da obrigatoriedade de submeter programas ao MCT para usufruir dos 

incentivos fiscais. Com essa mudança, foi aberta às empresas de modo geral a 

possibilidade de solicitar o abatimento das despesas de custeio com pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação no cálculo dos impostos devidos30. Em 

grandes linhas, juntas, as duas leis disponibilizaram para as empresas: i) incentivo 

fiscal à P&D; ii) possibilidade de subvenção a projetos julgados importantes para o 

desenvolvimento tecnológico do país; iii) subsídio para a fixação de pesquisadores 

nas empresas; iv) programas de venture capital; v) estrutura legal favorável à 

interação universidade/empresa. 

De fato, na esteira dessas mudanças na legislação, a Finep e o BNDES se 

mobilizaram para atuar de forma mais alinhada à nova agenda defendida pelo 

governo. No caso do BNDES, que historicamente teve o papel de apoiar a 

construção de capacidade industrial (formação de capital fixo), é plausível supor que 

sejam maiores as dificuldades (ou resistência) para incorporar a inovação nas 

orientações estratégicas da instituição31. Ainda assim, cumprindo a função de 

agência de fomento, tanto o BNDES quanto a Finep criaram mais recentemente 

diversos instrumentos horizontais de apoio às empresas, inclusive na modalidade  

“subvenção”, como vemos no Quadro 1.132. 

                                            
30 No primeiro ano em vigor, a nova lei beneficiou 106 empresas industriais, um número significativo 
se comparado aos 196 projetos aprovados durante dez anos de vigência da lei anterior, 1996 a 2005 
(DE NEGRI; LEMOS, 2009). 
31 Kickinger e Almeida (2010) comentam que um dos desafios para o BNDES é operacionalizar o 
financiamento de ativos intangíveis, que não envolvem garantias, como ocorre no caso da ampliação 
de uma planta. 
32 Outros programas do BNDES foram desenhados no âmbito da PITCE, mas com corte setorial: o 
Modermaq (para modernização do parque produtivo), Profarma (para apoiar a produção de 
medicamentos e insumos) e o Novo Prosoft (para fortalecer a indústria de software).   
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Quadro 1.1 – Programas de Estímulo à Inovação 
Linhas de 

Financiamento Instituição Programas 

Reembolsáveis 
 

Finep • Pró-Inovação (2004), depois Inova Brasil (2006) 
BNDES • Programa de Desenvolvimento de Inovação (2004), 

depois Inovação Tecnológica (2006) 
• Inovação-Produção (2006) 
• Capital Inovador 

Não 
reembolsáveis 

Finep • Subvenção Econômica (2006) 
• Subvenção para contratação de Pesquisadores (mestres 

e doutores) (2006) 
• Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas – PAPPE 

(2006) 
BNDES • Reativação do Fundo Tecnológico (2006) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A criação de novos programas acompanhou o aumento dos recursos 

destinados aos Fundos Setoriais (FS), que constituem atualmente a principal fonte 

de receita para CT&I no país. Como se observa no Gráfico 1, praticamente desde a 

sua institucionalização, o orçamento dos FS segue uma rota ascendente, com 

franca expansão dos recursos a partir de 2006, tendo atingido mais de R$ 3 bilhões 

em receita no ano de 2009. Chama-se atenção, em especial, para a parcela do 

orçamento executado: de acordo com os dados, até 2002 o volume não havia 

ultrapassado a marca dos 50% do total autorizado para investimento, mas de 2003 

em diante, apenas uma vez (2006) o nível de execução orçamentária ficou abaixo 

de 90%. Segundo informado em relatório do MCT (2010), no período de 2007 a 

2009 foram investidos aproximadamente R$ 5,7 bilhões em mais de 13 mil projetos 

em todo o Brasil. 
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Gráfico 1.1 – Evolução do Orçamento dos Fundos Setoriais, 1999-2009 
Fonte: MCT, 2010a. Elaboração própria. 

 

O Gráfico 2 também se refere ao orçamento destinado à CT&I, mas, nesse 

caso, distingue a receita segundo os diferentes tipos de aplicação, incluindo a 

subvenção econômica que entrou em operação em 2006. Conforme se pode ver 

pelos números, o orçamento de todas as pastas aumentou progressivamente ao 

longo da década. Esse dado é chave, pois como já mostraram estudos do IPEA, as 

empresas beneficiadas pelos programas de apoio à inovação tendem a ampliar os 

gastos em P&D feitos com recursos próprios33. Ou seja, o financiamento público 

tende a contribuir para a complementaridade ou aumento do investimento privado 

em P&D, e não para a substituição de gastos. 

	  

                                            
33 Segundo De Negri, J. A., De Negri, F. e Lemos  (2008a), as empresas que entre 1996 e 2003 se 
beneficiariam do FNDCT cooperativo (repasses feitos para projetos entre universidades e empresas 
permitidos por conta da lei no. 8.661) apresentaram esforço tecnológico mais elevado do que as não 
beneficiárias – as participantes do programa investiram 104% mais recursos. Os autores chegaram a 
mesma conclusão na avaliação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa 
Nacional (ADTEN), da Finep, cujos investimentos realizados pelas empresas beneficiárias foram 54% 
superiores (DE NEGRI, J. A.; DE NEGRI, F.; LEMOS, 2008b). 
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Gráfico 1.2 – Evolução do Orçamento do FNDCT, Programas de Subvenção e 
Programas de Financiamento, 2000-2010 
Fonte: De Negri, 2008. 
* Valores estimados para 2009 e 2010. FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) 

 

No final de 2007, o governo lançou o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia 

e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (PACTI) 2007-2010. Nele foram 

fixadas metas para a expansão dos gastos com pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (PD&I), assim como estabelecidas quatro prioridades estratégicas (não 

exatamente nessa ordem): a) expansão e consolidação do sistema nacional de 

C,T&I; b) promoção de PD&I em áreas estratégicas; c) CT&I para o 

desenvolvimento social; d) promoção da inovação tecnológica nas empresas – essa 

última, incluída pela primeira vez em um programa de C&T no país. O relatório de 

balanço do PACTI (MCT, 2010b) mostrava que a meta para a elevação dos gastos 

públicos e privados para 1,5% do PIB em 2010 não seria atingida (em 2009 ficou em 

1,19%), mas estimava-se que o PACTI possibilitaria a execução de R$ 6,6 bilhões 

no referido ano, o que representaria cerca de 67% de aumento em relação ao 

orçamento de 2006. Nas palavras de Arbix (2010: 26), “[a]pesar de seu caráter 

ainda em grande parte unificador de planos e projetos previamente existentes”, o 

PACTI “representou um passo a frente, seja pelo esforço de unificação de várias 
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instituições, seja pela sinalização política da necessidade de refletir globalmente 

sobre os desafios da CT&I no Brasil”. 

Em maio de 2008, em um cenário de crescimento do investimento privado, foi 

anunciada uma nova política industrial para o país, a Política de Desenvolvimento 

Produtivo (PDP)34. Dando continuidade à PITCE, a PDP estabeleceu a elevação da 

capacidade de inovação das empresas como um de seus objetivos principais; as 

outras prioridades definidas seriam ampliar capacidade de oferta, manter o equilíbrio 

do balanço de pagamentos e fortalecer as MPE. Mas, ao contrário da PITCE – que 

se ancorou em atividades mais transversais (como software e bens de capital) e 

áreas portadoras de futuro (a exemplo da nanotecnologia), visando com isso a 

criação de vantagens comparativas em segmentos estratégicos –, a PDP deu 

destaque a um número amplo de setores que, juntos, abrangem praticamente todo o 

tecido industrial do país35. De todo modo, é um mérito dessa política ter reafirmado 

o compromisso do governo em dar suporte às empresas em atividades estratégicas, 

como o desenvolvimento tecnológico e os complexos processos de 

internacionalização. Seu ponto fraco é o risco que a agenda multissetorial acabe 

legitimando a atuação mais intensa do Banco junto a segmentos mais tradicionais, 

reforçando assim o padrão menos sofisticado da indústria brasileira36.  

No Quadro 1.2 procuramos sistematizar nossa discussão, reunindo lado a 

lado as principais iniciativas de cada período. 

 
 

                                            
34 A taxa de investimento na economia vinha crescendo desde 2005. No terceiro trimestre de 2008, 
atingiu 20,4% (IPEA, 2009). Essa trajetória foi interrompida logo em seguida (segundo semestre de 
2008 e 2009) por conta da crise financeira internacional, mas já mostrava sinais de recuperação no 
início de 2010. 
35 Essa opção pelo fortalecimento dos setores mais tradicionais aos mais dinâmicos (FERRAZ et al., 
2010) pode ter origem na pressão realizada pelas indústrias que não se sentiram contempladas pela 
PITCE e que demandaram um programa mais abrangente do governo. 
36 Enquanto essa tese é escrita está sendo gestada a segunda versão da PDP, que pode trazer 
novidades em relação ao escopo de setores prioritários.  
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Quadro 1.2 – Evolução das Estratégias Políticas de Desenvolvimento 

Período 1950-1980 1990 2000-2010 

Contexto 

PSI 1 

Intervencionismo 
estatal 
Atração de 
multinacionais 
Proteção comercial 
Regime militar 

Regime democrático 
Difusão das TICs4 

Economia aberta 
Estado “regulador” 
Estabilidade 
econômica 
Atração de IED5 

Estabilidade e 
crescimento econômico 
Estado como indutor 
ativo da transformação 
industrial 
Redução da 
desigualdade social 

Vetor do 
crescimento Industrialização Melhoria da eficiência 

e qualidade  Inovação 

Áreas/ setores 
estratégicos 
 

Bens de consumo 
duráveis 
Bens de capital 
Desenvolvimento da 
infraestrutura 

Não definido 

PITCE: Semicondutores, 
Software, Fármacos, 
Bens de capital, “Áreas 
portadores de futuro” 
PDP: 22 setores da 
indústria 

Visão sobre 
tecnologia/  
inovação 

O aumento da 
complexidade industrial 
levaria naturalmente ao 
desenvolvimento 
tecnológico e à 
elevação da 
competitividade das 
empresas 

A concorrência em 
uma economia aberta 
se encarregaria de 
tornar as empresas 
mais competitivas e 
inovadoras 

O desenvolvimento 
tecnológico e a inovação 
nas empresas dependem 
da implementação de 
políticas de incentivo 
específicas 

Principais 
iniciativas 

Plano de Metas 
PND2 (I e II) 
PBDCT3 

Liberalização comercial 
e financeira 
Privatizações 
PBQP6 
Regime automotivo 
PDTI/PDTA7 
Lei de Propriedade 
Intelectual 
Lei de Informática 

Fundos Setoriais 
PITCE8 
Lei de Inovação 
Lei do Bem 
PACTI9 
PDP10 

Fonte: Elaboração própria. 
1 Política de substituição de importações; 2 Plano Nacional de Desenvolvimento; 3 Programa 
Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 4 Tecnologias de Informação e 
Comunicação; 5 Investimento Externo Direto; 6 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade; 7 
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial/Agropecuário; 8 Política Industrial, Tecnológica 
e de Comércio Exterior; 9 Plano de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação; 10 Programa de 
Desenvolvimento Produtivo. 

 

Fica claro pelo conjunto das mudanças empreendidas que, a exemplo do que 

já vinha ocorrendo em outros países desenvolvidos, o Brasil evoluiu no tratamento 
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dispensado à inovação. As modificações introduzidas entre 1999 e 2002 foram 

importantes para colocar a dimensão da inovação na pauta do governo, porém, 

talvez porque lhes faltasse maior integração com outras políticas estratégicas do 

governo, conforme procurou assegurar a PITCE (SALERNO, 2004), tais iniciativas 

não significaram um afastamento substantivo da política então em curso.  

  Com o governo Lula houve uma inflexão positiva na política industrial 

brasileira. Desde então a discussão sobre inovação ganhou novos rumos, mais 

adeptos e maior amplitude. O país avançou na construção de uma legislação mais 

moderna, na expansão das fontes e volumes de crédito, na criação de mecanismos 

de apoio ao capital de risco e na intensificação do fomento às atividades industriais 

em áreas marcadas por menores esforços tecnológicos37. Ou seja, o Brasil passou a 

dispor de um sistema mais abrangente e integrado para impulsionar a inovação e, 

desse ponto de vista, o Estado deu um importante salto de qualidade. 

Mas em meio a essas conquistas, os resultados acumulados na área de C&T 

deixam claro que ainda restam inúmeros desafios e dilemas para vencer a fim de 

que o país consiga mudar efetivamente de patamar de desenvolvimento. 

Acompanhando o fluxo dos dispêndios com P&D, vemos que há crescimento 

lento, porém, contínuo dos investimentos pelos setores público e privado. Segundo 

informação do MCT, os gastos subiram de cerca de R$ 12 milhões, em 2000, para 

perto de R$ 38 milhões, em 2009; em relação ao PIB, esses volumes representaram 

uma variação de 1,02% para 1,19%. Mas esses números ainda colocam o Brasil em 

uma situação de desvantagem na comparação internacional: aqui se investe menos 

e, inversamente ao que ocorre em outros países, os gastos públicos superam os 

gastos privados, como é possível verificar nos Gráficos 1.3 e 1.4. 

                                            
37 Nesse último ponto, referimo-nos à obrigatoriedade legal de que 30% da receita dos FS sejam 
aplicados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, onde é menor a presença de 
empresas inovadoras (DE NEGRI; SALERNO, 2005). 
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Gráfico 1.3 – Evolução dos Gastos Públicos e Privados com P&D como 
Proporção do PIB – Brasil, 2000-2009 
Fonte: MCT, Indicadores de Recursos Aplicados. Elaboração própria. 

 

 

	  

Gráfico 1.4 – Distribuição Percentual dos Gastos Públicos e Privados com P&D 
como Proporção do PIB – Países Selecionados  
Fonte: MCT, Indicadores de Ciência e Tecnologia.   

Outra distorção que ocorre no caso brasileiro é que a maioria dos 

pesquisadores encontra-se em universidades e laboratórios públicos, e não nas 

empresas, como se vê nos países mais avançados (Gráfico 1.5). Certamente esse 

quadro é herança de políticas passadas, que, como destacamos antes, se 

basearam no modelo linear e por isso priorizaram a pesquisa acadêmica em 
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detrimento da pesquisa empresarial, apostando que a transferência de tecnologia da 

academia para a indústria seria um processo espontâneo. Mas, conforme sublinha 

Cruz (2000: 12), “[e]nquanto a missão fundamental da empresa na sociedade é a 

produção e a geração  direta de riqueza, a missão fundamental e singular da 

universidade é formar pessoal bem qualificado”. Para gerar riqueza é preciso 

converter conhecimento em inovação, logo, é necessário estimular a inserção dos 

pesquisadores no setor produtivo. Basta observar que os países em que há forte 

presença de pesquisadores nas empresas estão entre aqueles reconhecidos pela 

alta performance inovadora e competitividade econômica, caso dos Estados Unidos, 

Japão e Coreia.  

 

	  

Gráfico 1.5 – Distribuição dos Pesquisadores, em Equivalência de Tempo Integral, 
por Setor de Atividade – Países Selecionados 
Fonte: MCT, Indicadores de Ciência e Tecnologia.   

Esforços têm sido feitos para formar mais pessoal, tanto na graduação 

quanto na pós-graduação. Entre 1999 e 2008, a quantidade de estudantes que 

concluiu o ensino superior no país aumentou de 324.734 para 800.318, o 

equivalente a um crescimento de 146% (Gráfico 1.6).  Somente em 2009, mais de 

11.000 alunos foram titulados no doutorado e mais de 35.000 obtiveram o título de 

mestre (Gráfico 1.7). Como resultado desses anos de investimentos na área de 
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ensino e pesquisa foi possível acompanhar, especialmente na última década, o forte 

crescimento do número de artigos científicos indexados em revistas internacionais: 

a produção brasileira evolui de cerca de 10.500, no ano 2000, para mais de 32.000, 

em 2009, atingindo nesse último ano 2,69% da produção global (Gráfico 1.8). Esses 

dados são positivos, pois sinalizam o avanço da ciência no Brasil e o progressivo 

espaço que tem ocupado na cena mundial. Porém, persistem como desafios elevar 

o patamar de qualidade do ensino superior e a proporção de formados (na 

graduação e na pós) em todas as áreas do conhecimento, mas em especial nas 

exatas, como as Engenharias. Em 2008, as áreas de Ciências Sociais, Negócios e 

Direito concentraram cerca de 41% dos formados, ao passo que os cursos voltados 

à Engenharia, Produção e Construção somados aos de Ciências, Matemática e 

Computação responderam por menos de 15%. Esse é um gargalo importante, tendo 

em vista que os profissionais da engenharia são peça-chave nos processos de 

inovação (KIM, 2005). 

 

	  

Gráfico 1.6 – Concluintes no Ensino Superior, por Área de Ensino - Brasil, 2000-
2009 
Fonte: MCT, Indicadores de Recursos Aplicados. Elaboração própria. 
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Gráfico 1.7 – Alunos Titulados nos Cursos de Mestrado e Doutorado - Brasil, 1987-
2009 
Fonte: MCT, Indicadores de Recursos Aplicados. 
 

	  
Gráfico 1.8 – Evolução do Número de Artigos Brasileiros Indexados em Revistas 
Internacionais e Participação do Brasil no Mundo, 1981-2009  
Fonte: MCT, Indicadores de Recursos Aplicados. 
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 Finalmente, vale a pena mencionar dois dados que corroboram as tendências 

sugeridas pelo conjunto de informações apresentado até aqui.  Os Gráficos 1.9 e 

1.10 cruzam dois grupos de dados: a) produção científica (P), referente à média 

anual dos artigos científicos por milhão de habitantes indexados no Information 

Sciences Institute; b) produção tecnológica, que corresponde à média geral das 

patentes por milhão de habitantes registradas no United States Patent and 

Trademark Office. A partir de informações disponíveis para os anos de 1999 a 2003, 

o Gráfico 1.9 agrupa os países em três ”regimes de interação”. O primeiro, mais 

próximo à base, caracteriza-se por uma infraestrutura científica limitada e por isso 

insuficiente para alimentar a produção tecnológica – situação em que se 

enquadrariam países africanos. O segundo é o regime intermediário, onde se 

verifica uma produção científica em ascensão com a probabilidade de alimentar a 

produção tecnológica – posição em que o Brasil é classificado. No terceiro regime, 

por seu turno, as conexões entre ciência e tecnologia estão estabelecidas e 

constituem o motor do crescimento econômico. 

	  

Gráfico 1.9 – Três Regimes de Ciência e Tecnologia (120 
países)  
Fonte: RUIZ et al., 2006 apud ARBIX, 2011. 

 

Brasil 
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 O Gráfico 1.10 permite observar mais claramente a trajetória do Brasil e 

resume a tese da transição defendida pelo presente trabalho. Neste caso adota-se 

um intervalo mais extenso de dados (1974, 1982, 1990, 1998, 2003 e 2008), cujos 

resultados mostram que o Brasil evoluiu nesse período, conseguindo reforçar a 

articulação entre a produção científica e tecnológica. O ritmo com que as mudanças 

ocorreram foi importante para que o país não perdesse posições, porém se revelou 

insuficiente para que se concretizasse a migração para o terceiro regime. O alcance 

dessa meta depende de maiores investimentos nos dois eixos do gráfico, que 

podem ser traduzidos nos termos de pesquisa e inovação. Esse parece ter sido o 

movimento feito pela Coreia e Taiwan, e mais recentemente pela desafiadora China, 

que segundo sugere o gráfico segue em uma forte trajetória de ascensão. 

	  

Gráfico 1.10 – Trajetórias Científicas e Tecnológicas do Brasil 
e Países Selecionados, 1974-2008 
Fonte: Albuquerque, 2010 apud ARBIX, 2011  

 

Para entender a reconfiguração do Brasil no sistema global e o 

comportamento do setor empresarial nos anos mais recentes é preciso considerar 

essas transformações no ambiente econômico, institucional e da ciência e 
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tecnologia. Conforme procuramos demonstrar, o Brasil deu passos importantes no 

sentido de melhorar sua base científica e aprimorar as políticas e programas de 

apoio à inovação, de modo a elevar seu padrão de competitividade e 

desenvolvimento social.  

 Os argumentos tecidos até aqui podem ser vistos como indícios importantes 

do processo de transição no qual o país se encontra, em meio à busca por um novo 

paradigma de crescimento e desenvolvimento. Mas para uma leitura mais 

abrangente desse processo em curso, ao lado das políticas de incentivo do Estado, 

é indispensável incluir o esforço empreendedor das empresas para manter ou 

conquistar mercados. As empresas que demonstraram grande disposição para 

concorrer na economia mais aberta e competitiva inaugurada nos anos 90 também 

fizeram diferença na construção do cenário que temos hoje. Por essa razão, os 

capítulos seguintes dessa tese são destinados a explorar o debate sobre 

empreendedorismo e as formas que esse fenômeno assume em algumas empresas 

do Brasil. 
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2 O DEBATE SOBRE EMPREENDEDORISMO 

 

 

Depois de décadas adormecido, o debate em torno do fenômeno do 

empreendedorismo reacendeu no último quarto do século XX. Atualmente, são 

frequentes as referências ao termo nas agendas de governantes, pesquisadores e 

entidades de classe, que tendem a destacar a contribuição vital do 

empreendedorismo para o aumento da competitividade de países e regiões38.  

 Mas quando falamos sobre empreendedorismo, não estamos diante de um 

campo homogêneo. Inovação, imitação, risco, alerta às oportunidades, propriedade 

do capital, habilidades de gestão, abertura de empresa estão entre as expressões 

que integram ou não o vocabulário das pesquisas a depender da forma como se 

interpreta o fenômeno do empreendedorismo. Como veremos nas páginas 

seguintes, existem diferentes conceitos para esse termo. Essa diversidade de 

sentidos, percebida há anos por Wilken, o levou a comparar aqueles que se lançam 

ao estudo do empreendedorismo aos “personagens das estórias de Winniethe-

Pooth, que ouviam falar de uma incrível criatura conhecida como ‘Heffalump’ mas 

que não conseguiam capturá-la” (1979, p. xi). 

 Nosso objetivo, neste capítulo, é procurar situar minimamente esse debate. 

Levantamos algumas leituras acerca desse tema que, acreditamos, nos ajudam a 

captar de modo mais preciso a dinâmica recente de uma parcela da indústria 

brasileira, cuja competitividade nos parece ser melhor compreendida na chave das 

práticas empreendedoras. Nosso ponto de partida é a apresentação das raízes do 

conceito, em seguida, mostramos alguns desdobramentos que as discussões 

alcançaram mais recentemente, para finalmente traçarmos o esboço de uma 

                                            
38 Ilustrativo disso é o fato de que durante a eleição presidencial no Brasil, em 2010, um dos 
candidatos manifestou a possibilidade de criar um Ministério do Empreendedorismo. 
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definição de empreendedorismo para as empresas no Brasil, que poderá ser 

refinada a partir da exploração dos dados empíricos no capítulo seguinte. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 

 

 

O empreendedorismo tem longa tradição na literatura. Ao buscarmos a 

etimologia da palavra, descobrimos que tem origem francesa, deriva do verbo 

enteprende que significa “fazer algo” (SWEDBERG, 2000). Essa expressão já era 

usada no século XVIII, nos idos da Revolução Industrial, associada à figura do 

homem de negócios, ao fundador de indústrias, ao empreendedor heroico, cujas 

atividades demandavam liderança, poder e vultosas somas de capital (RICKETTS, 

2006). 

 Naquele período, porém, a discussão sobre empreendedorismo não foi objeto 

de atenção sistemática ou não esteve no centro da agenda sobre a dinâmica do 

sistema capitalista. O termo foi introduzido na literatura econômica pelas mãos do 

economista irlandês Richard Cantillon (1680-1734), que no século XVIII definiu o 

empreendedor como aquele que assumia riscos, que comprava mercadorias a um 

determinado preço X com a expectativa de vendê-las a um incerto preço Y. Nos 

anos 1800, Jean Baptiste Say (1732-1867) descreveu o empreendedor como aquele 

que tinha a capacidade de combinar os fatores de produção (terra, trabalho e 

capital) em um organismo (produto) (van PRAAG, 1999). Já Alfred Marshall (1842-

1924) atribuiu ao empreendedor o papel de gerenciamento, tal qual o capitalista 

comum. Em diálogo aberto com Cantillon, Frank Knight (1885-1972) apontou que o 

empreendedor distinguia-se não tanto pela disposição ao risco, que podia de algum 

modo ser calculado a partir de experiências anteriores, e mais por ter de lidar com a 

incerteza do lucro futuro (SOBEL, 2008).  

 Joseph Schumpeter (1883-1950) influenciou profundamente o debate ao 

conferir centralidade à discussão sobre empreendedorismo nas primeiras décadas 

do século XX. De longe, foi sua obra a que maior repercussão teve na literatura 

sobre empreendedorismo, tornando-o a principal referência na área, por atribuir à 
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atividade empreendedora uma função estruturante na trajetória de desenvolvimento 

dos países, associando-a ao processo de inovação39.  

 Schumpeter (1961) desenvolveu seus argumentos em contraponto à teoria 

do equilíbrio geral proposta por Léon Walras. Essa última teoria parte do princípio 

que o mercado caracteriza-se como um regime de concorrência perfeita entre 

preços e quantidades, que as atividades evoluem no mesmo ritmo e as firmas 

tendem apenas a reagir às mudanças externas no ambiente, como, por exemplo, 

guerras, aumento populacional etc. Nessas situações, a economia entra em uma 

fase de desequilíbrio, forçando as empresas a se adaptarem a fim de reconduzir a 

economia à situação de “normalidade”. Visto por esse prisma, o desenvolvimento 

econômico é determinado pelas forças exógenas, tendo lugar apenas quando 

ocorrem tais mudanças no contexto socioeconômico. Assim sendo, na teoria do 

equilíbrio geral não resta espaço para a criatividade, para a diferenciação, ou para 

as perdas e ganhos extraordinários.  

 Schumpeter percebeu os limites dessa forma de concepção do 

desenvolvimento e propôs um modelo evolucionário, segundo o qual a 

transformação da economia é definida como um processo contínuo de “destruição 

criadora”, que ocorre não de fora para dentro, mas que é endógeno, ocorrendo a 

partir do interior das empresas (SCHUMPETER, 1961, p. 106). O motor desse 

sistema são as inovações, que são realizadas a partir da iniciativa dos 

empreendedores, logo, para Schumpeter, o empreendedorismo está na base do 

desenvolvimento e crescimento. Diferentemente do defendido pela teoria do 

equilíbrio, parte-se do princípio que os indivíduos têm capacidade para vislumbrar 

caminhos diversos, fazer escolhas diferentes, encontrar soluções distintas para 

problemas semelhantes, em síntese, para inovar. O processo de destruição-criação 

significa que o novo desbanca o velho, que há um movimento permanente de ação 

e reação, que a solução de um problema leva à criação de outro problema, que por 

sua vez demanda uma nova solução e assim sucessivamente. 

                                            
39 Para maiores detalhes sobre o pensamento schumpeteriano, ver Hagedoorn (1996), Fagerberg 
(2003), Jones e Wadhwani (2006) e Swedberg (2000; 2007).  
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 Para Schumpeter, a palavra inovação significa “simplesmente combinar os 

fatores produtivos existentes de uma nova maneira ou com nova finalidade”	  

(1989:329)40.  Essa combinação pode resultar em pelo menos cinco tipos de 

inovação: (i) novo produto, (ii) novo processo, (iii) abertura de um novo mercado, (iv) 

descoberta de uma nova fonte de matéria prima ou, ainda, (v) um modo novo de 

organização industrial. Nenhuma dessas “novidades” precisa ser “espetacular” ou 

ter uma grande “importância histórica” para que sejam caracterizadas como 

inovação41. O que é indispensável é que a nova ideia, novo produto ou novo 

processo, se realizem no mercado, isto é, que sejam explorados comercialmente. É 

essa busca de valor econômico, de teste de uma determinada ideia no mercado, 

que distingue a inovação da pura invenção. De pouco adianta ter uma ideia brilhante 

se ela não puder ser revertida em dividendos para o inventor (seja ele um indivíduo 

ou uma organização). 

 O ponto central desse debate, para os fins da presente pesquisa, é que 

Schumpeter aprofundou a discussão da função empreendedora. O empreendedor 

aparece em sua teoria como o agente da mudança, da destruição e da criação, 

aquele cujo papel é “reformar ou revolucionar o padrão de produção mediante a 

exploração de uma invenção ou, mais genericamente, uma possibilidade 

tecnológica ainda não testada” (SCHUMPETER, 1982, p. 67). No começo de seu 

trabalho, Schumpeter tendeu a descrevê-lo como uma espécie de homem visionário 

ou heroico42, porém, mais tarde essa visão cedeu lugar a uma abordagem mais 

ampla, que aplica o conceito também às diferentes organizações, sejam elas 

políticas ou econômicas. Conforme o próprio autor fez questão de salientar, nesse 

debate interessa mais a atividade do que o ator (ou o número de atores) que a 

desempenha: “Quando nós falamos de empreendedor, nós estamos falando menos 

de uma pessoa física e mais de uma função” (SCHUMPETER, 1989, p. 268). Logo, 

                                            
40 Schumpeter atribui a Jean Baptiste Say a ideia de “combinação de fatores”. 
41 A intensidade da mudança não é algo problematizado aqui.  Mas os seguidores de Schumpeter, os 
neoschumpeterianos, propuseram uma separação entre inovação radical (inédita, de ruptura) e 
incremental (aperfeiçoamentos). 
42 Por trás dessa visão estava a preocupação de Schumpeter com os grandes empreendedores, 
como os responsáveis pelo desenvolvimento da indústria química. 
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Schumpeter elaborou uma teoria que coloca o empreendedorismo no centro da 

dinâmica do desenvolvimento, o associando à realização da inovação43.  

 É necessário reconhecer, no entanto, que sua enorme contribuição não 

conseguiu impedir que o tema empreendedorismo persistisse como a “missing piece 

of the puzzle” (BAUMOL; LITAN; SCHRAMM, 2007) ou o “missing link” (ACS et al., 

2003) no mainstream econômico. Ainda nos anos 1960, o economista William 

Baumol chamou a atenção da comunidade acadêmica para a ausência do 

empreendedorismo nos modelos formais: 

Nos anos mais recentes, enquanto os fatos têm aparentemente 

sublinhado a importância do seu papel, ele [o empreendedor] 

encontra-se ao mesmo tempo virtualmente ausente da literatura 

teórica. […] A empresa, na teoria, é não empreendedora – o príncipe 

da Dinamarca foi expulso do reino de Hamlet (BAUMOL, 1968, p. 64-

66, tradução nossa). 

  

Quase 40 anos depois, encontramos novas críticas do autor aos modelos de 

crescimento dominantes no cenário desde o pós II Guerra Mundial, por darem 

destaque especialmente a duas fontes de crescimento, de um lado, capital e 

trabalho, e de outro, inovação, mudança tecnológica. O problema, apontam Baumol, 

Litan e Schramm, está em entender a inovação como “um maná que cai do céu”, 

cujo ritmo é “tomado como algo dado” (2007, p. 5, tradução nossa). Pouca atenção 

é dada ao fato de que por trás das inovações existe todo um trabalho específico que 

consiste em transformar uma ideia, que não necessariamente tinha fins 

mercadológicos, em algo comercialmente atrativo. Essa tarefa, comumente deixada 

à sombra por grande parte da economia (por isso falar em “missing piece of the 

                                            
43 Não custa lembrar que o pensamento desse autor tem inspirado não apenas trabalhos sobre 
empreendedorismo, como também influenciado profundamente as pesquisas no campo da inovação, 
como fica claro nos textos de Richard Nelson, Sidney Winter, Nathan Rosemberg, Luc Soete, Beng- 
Åke Lundvall, Keith Pavitt, Charles Edquist, David Mowery, Jan Fagerberg, para citar apenas alguns 
nomes expoentes.  
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puzzle”), é desempenhada pelos empreendedores, o que faz com que sejam uma 

figura vital na economia, como afirmara Schumpeter44. 

 Entretanto, apesar da dificuldade em incorporar a atividade empreendedora 

aos modelos matemáticos, houve, nas últimas décadas do século XX, um aumento 

de interesse acerca do empreendedorismo pelos diversos campos de estudo. O 

público que contesta o pensamento econômico convencional se apoia justamente 

no pensamento schumpeteriano de que não existe uma marcha automática que leve 

ao crescimento econômico e desenvolvimento social, nem tampouco fórmulas ou 

receitas de políticas que podem ser replicadas em diferentes países. Para que 

inovações aconteçam, para que ocorra o avanço de técnicas e da ciência, para se 

alcançar desenvolvimento e crescimento é preciso contar com iniciativas 

empreendedoras, o que implica compreender no que consistem e como se 

desenvolvem. 

 No interior da comunidade acadêmica, as análises são lideradas pelos 

economistas, mas diversas outras disciplinas têm buscado dar sua contribuição, 

incluindo a História, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Administração, entre 

outras45.  A projeção dos estudos nessas diferentes áreas é notada no lançamento 

de revistas especializadas, como Entrepreneurship: theory and practice; 

Entrepreneurship, Innovation and Change; Journal of Small Business and 

Entrepreneurship; International Studies on Entrepreneurship; Entrepreneurship and 

Regional Development; Journal of Entrepreneurship etc.46 

                                            
44 Naudé (2010) levanta duas razões para as modelagens do mainstream econômico omitirem o 
empreendedorismo: a percepção de que o conceito é vago e a crença de que não é um 
constrangimento ao desenvolvimento. Mas ele próprio argumenta que as duas críticas são 
infundadas. 
45 Vale mencionar que os estudos sobre empreendedorismo não têm muita tradição no âmbito da 
Sociologia, não obstante o fenômeno tenha sido tematizado por autores clássicos, como Max Weber 
ainda no começo do século XX. Mas os sinais de que esse assunto tem se tornado objeto de atenção 
começam a aparecer na oferta de cursos acadêmicos especialmente voltados para o assunto e na 
crescente produção de textos científicos, que têm jogado luz à discussão relacionada a redes sociais 
(Granovetter, AnnaLee Saxenian), cultura (Lipset), organização interna das empresas (Kanter), entre 
outras.  
46 É digno de nota a ausência de revistas brasileiras que tragam no título a palavra 
empreendedorismo na coleção de periódicos indexados pela biblioteca eletrônica Scielo. Na busca 
de artigos por assunto (realizada em 10/11/2010), foram listados 26 textos, dos quais apenas dois 
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 Quase tão diversa quanto a literatura sobre o tema tem sido a definição do 

fenômeno. Não há um sentido universalmente aceito do que deve ser considerado 

empreendedorismo, do que caracteriza a atividade empreendedora, sobre como 

medir tal fenômeno. Já nas primeiras páginas de textos dedicados ao assunto são 

bastante comuns as referências à polissemia do termo, que assume sentidos 

diversos a depender dos objetivos da pesquisa e do campo de trabalho do 

investigador (HÉBERT; LINK, 1989; AUDRETSCH, 2002; RICKETTS, 2006; 

CASSON et al., 2006; HOBDAY; PERINI, 2009), tornando as escolhas teóricas 

sempre sujeitas a fértil debate acadêmico.  

 Seria muita pretensão de nossa parte tentar apresentar um survey dessa 

literatura. De forma mais modesta, nossa intenção é apontar somente alguns 

caminhos trilhados nesse campo que podem ajudar em nossa reflexão sobre a 

realidade da indústria brasileira. Basicamente, retomamos duas das mais relevantes 

tradições de pesquisa, representadas por dois economistas austríacos: de um lado, 

Joseph Schumpeter, que anima as abordagens centradas na inovação e na abertura 

de empresas, e de outro, Israel Kirzer, que enfatiza as estratégias de competição 

das firmas para além da sua capacidade inovadora. Essas duas linhas de pesquisa 

têm influenciado o debate internacional e nos dão margens para problematizar o 

fenômeno do empreendedorismo no Brasil. Mas, antes de passarmos às aplicações 

do conceito conforme postulado pelas duas correntes, comentaremos outra 

discussão que está posta nesse debate, a saber: o foco colocado ora na empresa, 

ora no indivíduo. 

 

 

2.2 OS DESDOBRAMENTOS E APLICAÇÕES DO CONCEITO 

 

 

                                                                                                                                        

publicados em revistas da área de sociologia. Esses resultados sugerem como o tema ainda é pouco 
explorado pelos diferentes campos científicos no país.  
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2.2.1 A unidade de análise: indivíduo versus empresa 

 

 

Ao nos aventurarmos no campo das pesquisas sobre empreendedorismo é 

possível observar que há estudos mais voltados ao debate em torno das 

características do agente empreendedor, outros interessados na atividade 

empreendedora em si e, ainda, aqueles focados nos determinantes do fenômeno 

(STEVENSON; JARILLO, 1990).  

 Nota-se também que a unidade de análise – se o sujeito ou a empresa – 

varia de acordo com o enfoque que se pretende dar à pesquisa. Estudar o sujeito, 

de modo geral, significa explorar aspectos como gênero, origem, formação, religião, 

motivações por trás de sua atuação, intenções com o negócio; trata-se, portanto, de 

perguntar quem é o empreendedor, quais são suas características e quais fatores o 

levaram a se dedicar a um empreendimento próprio47. Mas enquanto abordagens 

que exploram questões relacionadas à formação, rede social, etnia dos indivíduos 

são estimuladas, o mesmo prestígio não é atribuído às discussões no campo da 

Psicologia, quando as mesmas querem traçar características “universais” do agente 

empreendedor (SWEDBERG, 2000). 

 Gartner (1988), por exemplo, vê com certo desconforto as abordagem que se 

concentram em aspectos da personalidade e valores do sujeito (trait approach). 

Para esse autor, trata-se de uma vertente menos interessante e que parte de uma 

pergunta inadequada, que objetiva distinguir quais qualidades (especiais) fazem de 

algumas pessoas empreendedoras e outras não empreendedoras, nesses termos, 

pouco ajudando a identificar o que de fato define um empreendedor e o fenômeno 

do empreendedorismo. 

 Segundo Gartner e a abordagem comportamental (behavioral approach) que 

representa, mais importante do que levantar traços pessoais do indivíduo é 

                                            
47 O livro Pioneiros e Empreendedores: a saga do desenvolvimento no Brasil, de Jacques Marcovitch, 
ao traçar a trajetória de alguns homens importantes da indústria brasileira, constitui-se num exemplo 
desse tipo de abordagem.   
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conhecer o que ele faz, quais são suas atividades. Ao perguntar sobre as ações, o 

autor passa a olhar não apenas para o indivíduo isolado como também para a 

organização, a empresa. Mas seu interesse é bem definido: ele busca compreender 

as ações dos indivíduos que permitem a criação das organizações.48 Em suas 

palavras: “O focus será nas questões de pesquisa que perguntam (entre outras 

coisas) o que os indivíduos fazem para permitir que as organizações venham a 

existir [...]” (GARTNER, 1988, p. 63). Sua ênfase é, portanto, no empreendedorismo 

enquanto processo de criação de uma empresa. 

 Outros estudos, como o de Covin e Slevin (1991), por exemplo, também 

integram essa linhagem dos estudos comportamentais que privilegiam as ações do 

sujeito em detrimento da investigação das características de personalidade. No 

entanto, diferentemente de Gartner, esses autores não dão exclusividade ao 

processo de criação das empresas; eles se apropriam da abordagem 

comportamental para reforçar a necessidade de observar como as empresas agem, 

quais atividades executam que fazem com que sejam consideradas um tipo de 

organização empreendedora. Não está em jogo aqui se o empreendedor é um líder 

isolado na empresa, e quem decide integralmente sobre os rumos da mesma, ou se 

o fenômeno do empreendedorismo se manifesta em times de pessoas dentro de 

uma firma. O que é essencial, conforme já apontara Schumpeter, é a atividade em 

si, a função exercida, independentemente de quantos nela estejam envolvidos. 

Sendo assim, trata-se de assumir uma perspectiva mais dinâmica do 

empreendedorismo, que está interessado em como os negócios são criados, como 

crescem e como se diversificam. 

 De forma similar, Metcalfe também confere maior valor às atividades da 

empresa em seu conjunto, ao afirmar que: 

Definições do empreendedor como um indivíduo são muito limitadas, 
pois correm o risco de excluir a atividade empreendedora baseada 
em times de trabalho dentro das empresas, o empreendedorismo em 
contextos não econômicos e aquele que se manifesta na esfera da 

                                            
48 Outras questões que podem ser propostas para compreender os fatores relacionados ao processo 
de criação das firmas são: por que as pessoas se lançam em um (novo) negócio? Como elas se 
convencem de que o negocio trará benefícios? A quais estratégias os empreendedores recorrem 
para receber apoio (financeiro, político)?  
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empresa pública. O empreendedor heroico de Schumpeter tem um 
importante papel a desempenhar, mas tal como tem o time 
empreendedor desenvolvendo novas oportunidades de negócio 
dentro de uma firma estabelecida (METCALFE, 2006, p. 62, tradução 
nossa). 

  

Nessa discussão, podemos lembrar, ainda, a preferência dos trabalhos 

produzidos no âmbito da Business History de olhar para empresa ao invés do 

empresário. Alfred Chandler, por exemplo, reconhecido historiador nessa área, teve 

o cuidado de descrever o surgimento das grandes corporações nos Estados Unidos 

no final do século XIX, mas menos preocupado em traçar a história dos fundadores 

das empresas e mais com o tipo de administração típico desses novos 

empreendimentos (SWEDBERG, 2000). A escolha de Chandler em estudar as 

atividades das empresas, e não seus empreendedores, conversa com o argumento 

de Low e MacMillan, citado por Aldrich e Martinez (2001). Para aqueles autores, 

visões centradas no empreendedor podem esconder o fato de que o sucesso das 

empresas não depende exclusivamente da capacidade individual dos mesmos. Para 

evitar cair em análises românticas sobre o sujeito, o melhor seria focar no “complexo 

e caótico mundo das atividades empreendedoras” (ALDRICH; MARTINEZ, 2001, p. 

4), que vai além das decisões tomadas pelo principal dirigente da empresa. 

 Do nosso ponto de vista, cada uma das linhas de análise – se voltada para o 

indivíduo ou se para a empresa – tem sua pertinência e contribuição a dar, a 

depender do interesse da investigação. Levantar aspectos sobre o perfil do 

empresariado pode ser válido uma vez que informações como formação, 

experiência profissional, redes de relacionamento, por exemplo, ajudariam a 

compreender o processo de criação, algumas escolhas e trajetórias percorridas pela 

firma, revelar a importância de fatores culturais, apontar características do ambiente 

local etc.49  

                                            
49 Vamos supor que em uma amostra de indivíduos empreendedores a maioria não possui ensino 
superior, é possível que esse dado revele que predominam baixos índices de formação da população 
local; ou de outro modo, uma amostra que tem elevada proporção de donos de empresa com ensino 
superior quando é sabido que o ambiente no qual as empresas atuam possui baixa proporção de 
pessoas com tal formação, pode sugerir que as oportunidades abertas ao empreendedorismo ou as 
chances de sucesso no negócio são maiores para aqueles que possuem maior escolaridade. 
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 Mas vale adiantar que neste trabalho discutiremos o empreendedorismo no 

Brasil tendo a empresa como unidade analítica. Em primeiro lugar, a escolha 

justifica-se porque dispomos de uma pesquisa qualitativa inédita realizada com 

empresas brasileiras que fornece uma série de informações sobre as atividades 

desempenhadas pelas mesmas e que nos dá condições de discutir o 

empreendedorismo sob a ótica da atividade empreendedora50. 

Em segundo lugar, tendo em vista uma série de depoimentos de empresas e 

alguns estudos produzidos na área de inovação, acreditamos que uma pessoa pode 

fazer diferença numa equipe ou numa empresa; porém, as ideias e energia que 

nascem do grupo contribuem de forma significativa para conduzir um 

empreendimento a uma rota de sucesso, donde se explica a busca das empresas 

por “colaboradores” talentosos e pelas arenas coletivas de tomada de decisão nas 

firmas, como conselhos, comitês, grupos de trabalho. Logo, consideramos que é 

adequado tratar o empreendedorismo enquanto resultado da ação das empresas (e 

não apenas de seus executivos), conforme faremos nas páginas seguintes. 

 

 

2.2.2 O foco na inovação e na abertura de um novo negócio: 
a tradição schumpeteriana 

 

 

A abordagem do empreendedorismo pelo prisma da inovação é o traço 

marcante da literatura de tradição schumpeteriana. Conforme já apontado 

anteriormente, para Schumpeter o empreendedorismo está em exercitar a arte da 

inovação, em fazer novas combinações na produção que agreguem valor à 

empresa.  

                                            
50 Vale comentar que, de acordo com Jarillo e Stevenson, citados por Swedberg (2000), a tarefa das 
ciências sociais nesse campo específico deveria se restringir a explicações sobre as causas do 
empreendedorismo e seus efeitos, tendo pouco a dizer sobre o comportamento empreendedor. Tal 
como Swedberg, acreditamos que essa é uma visão equivocada e que disciplinas como a Sociologia 
têm muito a contribuir para a compreensão da prática do empreendedorismo, como pretendemos 
fazer aqui. 
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 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD,sigla em inglês) filia-se a essa matriz ao definir o fenômeno do 

empreendedorismo como decorrência da atividade empreendedora (i) de gerar valor 

a partir da introdução de novas ideias e processos no mercado, (ii) como também de 

se aventurar na diversificação de atividades (OECD, 2008). Em outra de suas 

publicações, a OCDE coloca ênfase no risco que está contido na inovação e que é 

absorvido pelos empreendedores, afirmando: “Empreendedores não apenas 

perseguem e identificam oportunidades econômicas rentáveis como também estão 

dispostos a assumir riscos para ver se suas intuições estão corretas” (OECD, 1998, 

p. 11). Ou seja, nos termos da OCDE a atividade empreendedora está relacionada à 

capacidade das empresas de inovar e de enfrentar o risco. 

 Para Audretsch (2002), de modo geral o debate se organiza em torno da 

ideia de “mudança”, que está implícita na teoria schumpeteriana e em sintonia com 

a OECD. Ele argumenta que empresas empreendedoras são aquelas que 

introduzem novas ideias no mercado, dispondo-se ao risco. Mas o autor chama 

também a atenção para se levar em conta o contexto, pois o que é 

mudança/inovação para alguns pode não ser para outros. Voltaremos a essa 

discussão mais adiante quando formos tratar do empreendedorismo em países em 

desenvolvimento, mas vale destacar aqui o argumento do autor: 

O que é percebido como mudança para um indivíduo ou empresa 
pode não significar nenhuma prática nova para a indústria. Ou pode 
representar uma mudança para a indústria doméstica, mas não do 
ponto de vista da indústria global. Logo, o conceito de 
empreendedorismo está enraizado no contexto local (AUDRETSCH, 
2002, p. 3, tradução nossa)51. 

  

Todavia, embora a noção de inovação esteja no centro do debate para 

alguns, como a OECD, a literatura econômica que mais ganhou seguidores nesse 

                                            
51 Vale aqui uma nota. É possível que esse comentário seja especialmente interessante para a 
realidade dos países em desenvolvimento, onde ocorrem com menor frequência inovações na 
fronteira do conhecimento ou consideradas novidade para o mercado global. Naturalmente, não é o 
caso de ignorar o valor desses tipos de inovação, que são certamente estratégicos do ponto de vista 
da geração de valor e, logo, do crescimento. Mas parece coerente não perder de vista as 
especificidades do local, pois elas podem dar um sentido diferente aos esforços em busca de 
mudança, de inovação, enfim, à atividade empreendedora. 
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campo é a que vincula empreendedorismo à inovação e à abertura de empresas. Os 

adeptos dessa perspectiva partem da obra de Schumpeter para defender sua 

posição, identificando o processo de “destruição criadora” como aquele segundo o 

qual novas firmas varrem para longe as firmas menos inovadoras e competitivas ao 

colocar no mercado seus produtos/processos inovadores. Em outras palavras, dado 

o conservadorismo das grandes corporações, os indivíduos com projetos inovadores 

são levados a se lançar em um novo negócio para por em prática suas ideias, o que 

faz do ato de abrir uma empresa, sinônimo da atividade empreendedora. 

 Diversos especialistas, tal como Gartner, mencionado anteriormente, 

exploram essa relação. Esse debate ganhou força nos Estados Unidos graças ao 

aumento das pequenas empresas de alta tecnologia a partir dos anos 1970. Até 

então, as grandes corporações eram vistas como os grandes agentes do 

desenvolvimento tecnológico e do crescimento econômico (CHANDLER, 1990), com 

potencial para obter maiores economias de escopo e escala. As gigantes norte-

americanas, como IBM e General Motors, eram exemplos flagrantes da 

superioridade da grande empresa, enquanto os pequenos empreendimentos tinham 

um papel “residual” (VERHEUL et al., 2001).  

 Com a expansão das startups nos Estados Unidos, essa discussão mudou de 

tom e as teses schumpeterianas foram reavivadas para dar conta da nova realidade. 

Na década de 1980, estudos empíricos começaram a apontar o crescimento dos 

pequenos negócios e sua contribuição para a geração de empregos, 

desenvolvimento de novas habilidades e como fonte de mudança tecnológica e 

inovação (AUDRETSCH, 2002). A compreensão do empreendedorismo como 

sinônimo da iniciativa para abrir uma firma ganharia a partir desse momento forte 

vigor. Nas organizações, na academia e entre os policy makers difundiu-se a tese 

de Schumpeter acerca da importância do empreendedorismo para o crescimento 

econômico, mas na chave da abertura de negócios (sob a forma de autoemprego ou 
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pequena empresa), este, um meio direto e homogêneo para quantificar a 

capacidade empreendedora de regiões e países (JONES; WADHANI, 2006)52.  

 Trabalhos de William Baumol, que já na década de 60 conclamava seus 

colegas economistas a prestarem mais atenção ao fenômeno, estão entre aqueles 

que postulam as pequenas empresas como a fonte primária das inovações e, 

portanto, sinônimo de empreendedorismo. Eles partem do princípio que as 

empresas entrantes são menos resistentes à mudança do que as firmas já 

estabelecidas, as quais tendem a apresentar estruturas hierarquizadas e 

consolidadas, pendendo, desse modo, ao conservadorismo. As pequenas empresas 

ou startups, por possuírem maior flexibilidade nas formas de organização e gestão, 

são identificadas como mais aptas a introduzir novas tecnologias no mercado, a 

inovar. Segundo Baumol (2007), a história das inovações evidencia essas 

diferenças, já que numa listagem de produtos introduzidos no mercado ao longo do 

século XX com grande impacto na economia é marcante a participação das 

pequenas empresas, de onde saíram, apenas citando alguns exemplos, o ar-

condicionado, as máquinas de xerox, o aspirador de pó, o rádio FM, o zíper, as 

planilhas eletrônicas etc.  

 Baseado nesses argumentos foi estruturado o projeto Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), que consiste em um survey anual que busca 

analisar o grau de atividade empreendedora em diversos países e seu papel no 

crescimento econômico. O projeto começou em 1999, e desde 2000 inclui o Brasil 

na amostra de países investigados. Hoje são mais 50, entre desenvolvidos e em 

desenvolvimento53. Atualmente, inúmeros trabalhos sobre empreendedorismo têm 

                                            
52 Esse debate favoreceu a criação pelo governo americano do Small Business Innovation Research 
(SBIR), em 1982, o qual determina que um percentual mínimo (2,5%) do total de recursos investidos 
em inovação pelas agências públicas de fomento sejam destinados às pequenas empresas. 
53 De acordo com os resultados do GEM divulgados por Greco et al. (2009), o Brasil apresenta um 
perfil bastante empreendedor, ocupando a 13a posição no ranking de 2008. Nessa edição da 
pesquisa, é apontado como positivo o fato de pela primeira vez a taxa de abertura de um 
empreendimento por oportunidade ter superado o daqueles que criam um negócio por necessidade 
(numa relação de 2 para 1), o que sugere maior propensão das empresas à inovação. Todavia, 
outros dados coletados mantiveram a classificação dos novos empreendimentos brasileiros como 
tendo fraco potencial tecnológico. 
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base nesse survey, ou em análises semelhantes para discutir as diferenças no 

potencial de crescimento de localidades específicas54.  

 Todavia, a despeito de a abertura de uma empresa, pelos reconhecidos 

desafios implícitos a essa ação, poder ser considerada por muitos a manifestação 

do esforço empreendedor, não é unanimemente aceita a relação direta entre nova 

empresa e inovação subjacente nessas análises. Casos como o da Google e da 

Apple possivelmente estão entre aqueles que dão força para a tese que associa a 

criação de uma empresa à execução de um projeto (ideia) inovador. Mas esse 

movimento não é obrigatório. O próprio Baumol (2007), favorável ao foco na 

pequena empresa, evita tratar nova empresa como sinônimo de inovação e 

empreendedorismo. Isso porque muitas empresas nascem para vender produtos já 

existentes no mercado, às vezes até com qualidade inferior, ou porque a motivação 

do individuo para abrir o negócio por conta própria pode ter sido meramente a falta 

de oportunidade de trabalho. Por essas razões, pesquisas feitas nessa arena, como 

aquelas no âmbito da OECD, advogam que o mais importante é discutir a 

capacidade de inovação das empresas, independente de se tratar de uma 

organização nova ou já estabelecida.  

 Em qualquer hipótese, as abordagens centradas na tradição schumpeteriana 

e, por conseguinte, na inovação, constituem uma formulação possível. O 

economista Israel Kirzner propõe um tratamento mais amplo para o fenômeno, que 

extrapole os muros da inovação, e que tem inspirado discussões mundo afora.  

Esse é o assunto da seção a seguir. 

 

2.2.3 Alerta às oportunidades de negócio: o modelo de 

Kirzner 

 

Outra vertente de trabalhos sobre empreendedorismo destaca a competência 

das empresas para identificar oportunidades de mercado e explorá-las (ECKHARD; 
                                            
54 Ver Zhang e Duysters (2010), sobre o caso chinês; Kantis, Ishida e Komori (2002), sobre países da 
América Latina e Leste Asiático. 
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SHANE, 2003; IRELAND; HITT; SIRMON, 2003). Nesses termos, essa corrente 

aproxima-se da escola austríaca representada por Israel Kirzner.  

 Na esteira de Schumpeter, Kirzner (1997; 1999) também defende o 

empreendedorismo como a força por trás da evolução dos mercados; porém, 

diferentemente dos schumpeterianos, a teoria desse autor aposta no mercado como 

um processo (competitivo) que tende ao equilíbrio. Nesse processo de mercado, a 

informação não circula de forma perfeita, logo, os participantes fazem escolhas 

diversas e ficam sujeitos a tomar decisões inadequadas (no sentido de mal-

sucedidas). À medida que surgem novas informações, os agentes econômicos 

reconfiguram seus planos e assumem novas posturas. O fluxo contínuo de 

informações e a tomada de decisões tornam o mercado um processo dinâmico e 

competitivo e, ao mesmo tempo, criam as condições para corrigir a ignorância (ou 

imperfeições) do mercado. Nesse aspecto, para essa perspectiva é muito 

importante estar alerta aos movimentos (desequilíbrios) do mercado a fim de agarrar 

oportunidades de negócio que forem atraentes. São exatamente esse estado de 

alerta para identificar as oportunidades de lucro (alertness) e a disposição para 

explorá-las (exploitation) que caracterizam a ação empreendedora, cuja presença é 

fundamental para a dinâmica e avanço do mercado rumo ao equilíbrio (ainda que 

este seja um porvir nunca atingido). Conforme explica Kirzner (1999, p. 6, tradução 

nossa): 

[...] os mercados tendem continuamente [...] para o equilíbrio, como 
consequência das descobertas empreendedoras continuamente 
estimuladas. Essas descobertas são descobertas de erros anteriores 
realizados no curso das trocas no mercado. O papel empreendedor é 
observar atentamente (“descobrir”) onde esses erros ocorrem e se 
mexer para tirar vantagem de tais descobertas, e desse modo, 
conduzir o mercado sistematicamente na direção da maior 
consciência mútua dos participantes. 

  

Não vamos entrar no mérito de se caminhamos ou não para o equilíbrio dos 

mercados, pois esse debate está para além dos fins da presente pesquisa. De 

importância maior para nossa discussão é a concepção de Kirzner sobre a atividade 

empreendedora. Nesse sentido, o ponto-chave é que esse autor não credita à 

inovação a mesma centralidade encontrada na obra de Schumpeter. Isto é, 
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enquanto Schumpeter enfatiza a liderança empreendedora conquistada por meio 

das inovações que quebram com a rotina do sistema, Kirzner valoriza esse 

comportamento, no entanto, sublinha também a iniciativa de empresas para explorar 

janelas de oportunidade no mercado, independente de se as mesmas constituem ou 

não uma inovação; há espaço para considerar a difusão do conhecimento e da 

inovação como parte da ação empreendedora. Em outras palavras, a inovação pode 

ser de natureza mais incremental, algo novo para o indivíduo ou organização ao 

invés de para o mercado (JONG; MARSILI, 2010). O empreendedorismo assume, 

assim, uma conceituação mais abrangente, em que o ato de levar ao mercado um 

produto já existente (que pode ser qualificado como imitação) pode ser entendido a 

partir desse arcabouço teórico como expressão do empreendedorismo, pois 

significa que foi identificada e explorada uma oportunidade de lucro.  

 Na prática, pode-se considerar que a abordagem de Kirzner é passível e vem 

sendo usada de forma complementar à de Schumpeter, conforme observamos em 

algumas análises (IRELAND; HITT; SIRMON, 2003; JONG, MARSILI, 2010). Os 

estudos sobre “empreendedorismo estratégico”, por exemplo, caracterizam a 

atividade empreendedora como a iniciativa para explorar janelas de oportunidades 

no mercado a fim de conquistar vantagens competitivas, onde podem ser 

consideradas atitudes empreendedoras a criação de uma empresa, a realização de 

inovação, a entrada em novos mercados, a exploração de novas estratégias de 

distribuição de produtos etc. O sucesso da empreitada, porém, depende não apenas 

da boa vontade do agente empreendedor, mas das habilidades e competências que 

cada um tem para gerir os recursos (humanos, físicos, financeiros, organizacionais, 

tecnológicos e mesmo intangíveis – como marcas) à disposição. Esses ativos 

variam de empresa para empresa, assim como varia a capacidade de cada uma 

para tirar proveito dos mesmos. Da combinação virtuosa dos dois elementos – 

ímpeto empreendedor e gestão estratégica dos recursos – emerge o conceito de 

empreendedorismo estratégico55.  

                                            
55 Outros autores trabalham com a noção de capacidades dinâmicas, entendidas como “as 
habilidades para reconfigurar os recursos e rotinas da firma de acordo com a forma como são 
percebidos e apropriados pelo principal tomador decisão” (ZAHRA et al., 2006, p. 918), neste caso, o 
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 Também encontramos a influência de Kirzner nos estudos identificados como 

internacional entrepreneurship (ZAHRA; GEORGE, 2002). Quando veio à baila, o 

termo pretendia caracterizar os casos de empresas que desde a fundação ou 

poucos anos após a entrada no mercado já se tornavam players ativos na economia 

global, as chamadas born global. Mas uma parte da literatura expandiu o conceito 

no sentido de abarcar todos os processos de expansão das empresas no exterior. 

Os que defendem essa visão se apoiam em ao menos duas premissas: (i) o 

empreendedorismo é um comportamento que pode estar presente em qualquer 

empresa – nova ou antiga, pequena ou grande; (ii) a internacionalização é uma 

atividade bastante complexa que passa pela descoberta e exploração de 

oportunidades em outros mercados, ou seja, que depende do componente 

empreendedor kirzeriano. 

 Certamente os argumentos desenvolvidos por Kirzner são objeto de atenção 

em diversas outras análises (ARDICHVILI; CARDOZO; RAY, 2003; MATHEWS, 

2006).56 Aqui apresentamos apenas um breve retrato dessa abordagem, assim 

como da de Schumpeter, mas acreditamos que sejam suficientes para termos uma 

noção de como o pensamento desses dois teóricos vêm alimentando os estudos 

empíricos sobre empreendedorismo. Vale acrescentar que, apesar de Kirzner ter 

desenvolvido sua tese em oposição a Schumpeter, nos parece que as duas 

abordagens em certa medida se combinam, pois apontam para diferentes 

modalidades de empreendedorismo: o empreendedorismo schumpeteriano, mais 

interessado na oferta de bens e serviços inovativos e em muitos casos mirando a 

criação de um mercado futuro, e o kirzneriano, que se distingue por dar visibilidade 

também à exploração de necessidades mais imediatas, oportunidades de lucro no 

curto prazo (JONG; MARSILI, 2010). Cada uma dessas modalidades é aplicável ao 

mundo real, onde encontramos uma diversidade de empresas: algumas mais 

“agressivas e desbravadoras” (isto é, que investem mais em pesquisa, em novas 

tecnologias, em novos mercados etc.) e outras mais propensas a exercer o papel de 
                                                                                                                                        

principal empreendedor da empresa, o time de empreendedores ou os seus dirigentes. Como é 
possível perceber, este conceito guarda relação com o empreendedorismo estratégico.  
56 O leitor interessado em aprofundar essa discussão, encontra um vasto e rico material em Acs e 
Audretsch (2003), Casson et al. (2006) e Swedberg (2000). 
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“seguidoras” (caso das empresas que não têm ambição de ocupar a liderança do 

mercado, mas de ter condições de ofertar produtos com qualidade e preço similares 

aos de seus grandes concorrentes). 

 Essa discussão nos oferece uma base para pensarmos a experiência de 

países em desenvolvimento, que possuem menor tradição nas inovações de 

ruptura, na fronteira do conhecimento, ainda que a realidade atual mostre casos 

importantes de iniciativas que rompem com essa tendência (como é o caso do 

Brasil, com a exploração do etanol). Mais adiante nos aprofundaremos nesse 

debate. Antes, gostaríamos de incluir algumas palavras sobre os fatores por trás da 

atividade empreendedora, que constitui outra preocupação dos estudos nessa área. 

Nossa intenção é realçar a importância do ambiente no estímulo ao 

empreendedorismo e recuperar a ideia de “embedded”, anteriormente enunciada 

por Audretsch. Mais precisamente, pretendemos mostrar que há muito espaço para 

a atuação do Estado na promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento.  

 

 

2.2.4 Determinantes do empreendedorismo: as políticas 
importam 

 

 

Estudar os determinantes do empreendedorismo não é mais simples do que 

conceituar o fenômeno, uma vez que ele é resultado da combinação de fatores 

sociais, econômicos, culturais, políticos (KARLSSON; JOHANSSON; STOUGH, 

2009; UNCTAD, 2004; IRELAND; HITT; SIRMON, 2003; BAUMOL, 1990). Essa 

diversidade de elementos em interação dificulta (ou mesmo impede) que qualquer 

área específica do conhecimento reclame o monopólio desse campo; são os 

estudos interdisciplinares que melhor dão conta de sua compreensão. Mas na 

tentativa de melhor estruturar as análises em torno dos determinantes do 

empreendedorismo, algumas análises separam esses diferentes elementos em dois 

tipos: os que agem pelo lado da oferta e os que atuam pelo lado da demanda 

(VERHEUL et al., 2001; AUDRETSCH, 2002; IRELAND; HITT; SIRMON, 2003).  
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 Os fatores que operam do lado oferta têm a ver com as fontes e recursos 

disponíveis na sociedade. Abrangem, nesse sentido, questões como a composição 

demográfica da população, perfil da mão de obra (formação, habilidades), nível de 

desemprego, a estrutura de financiamento (como a existência ou não de sistema de 

venture capital), aspectos culturais, entre outros. Já os fatores relacionados à 

demanda refletem as oportunidades de negócio abertas para as empresas e 

indivíduos para colocar no mercado bens e serviços, podendo estar relacionadas ao 

surgimento de uma nova tecnologia, às novas exigências do mercado consumidor, 

às mudanças na estrutura social, às mudanças nos marcos regulatórios (por 

exemplo, nas normas técnicas) etc.  

 Audretsch resume essa estrutura combinatória do seguinte modo: 

A taxa de empreendedorismo é determinada por fatores tanto micro 
quanto macro. O lado da oferta gera (potenciais) empreendedores 
que tiram vantagem das oportunidades empreendedoras, na medida 
em que eles têm os recursos, habilidades e características pessoais 
para se engajarem em uma atividade empreendedora. Oportunidades 
empreendedoras, que são criadas do lado da demanda, são geradas 
pelos tipos de bens e serviços demandados no mercado. Uma 
vantagem dessa estrutura é que combina condições ambientais 
(macro) com características individuais (micro) (AUDRETSCH, 2002, 
p. 31, tradução nossa). 

  

Nessa divisão entre oferta e demanda, sob qual guarda-chuva estão 

abrigadas as políticas públicas? A resposta simples é “sob ambos”, a depender de 

que tipo de política de governo está em foco. Se imaginarmos uma política que 

incentive a formação de pessoal, a pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas firmas 

ou a aquisição de tecnologia no exterior, por exemplo, estamos falando de medidas 

que podem contribuir para a oferta de ações empreendedoras; já supondo que 

sejam implementadas políticas voltadas à desregulamentação do mercado, 

privatização, atração de competidores internacionais, é possível que as mesmas 

funcionem como mecanismos de pressão (demanda) pela adoção de estratégias 

mais empreendedoras por parte das empresas. Ou seja, o governo pode exercer um 

papel relevante qualquer que seja o ângulo observado. Entre o leque de 

intervenções possíveis, algumas possibilidades são: desregulamentação dos 

mercados; privatização de serviços; preferência nos programas de compra do 
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governo; promoção de clusters; acesso a cadeias globais de valor; capacitação de 

pessoal; disponibilidade de linhas de financiamento e/ou oferta de subsídios 

(VERHEUL et al., 2001).  

 No debate sobre políticas públicas, é imprescindível considerar a sociedade 

global em que vivemos, onde as vantagens comparativas estão profundamente 

associadas ao acúmulo de conhecimento, que se tornou a moeda de maior valor no 

mundo contemporâneo. Por isso, as nações que querem ter nesse planeta um 

“lugar ao sol” já não podem ficar restritas a modelos de políticas tradicionais, mais 

voltados, por exemplo, a programas de infraestrutura e elevação dos investimentos 

em bens de capital. Nesse novo momento, conforme vimos no capítulo 1, são 

apreciadas as iniciativas destinadas a aumentar a qualificação da base industrial, 

induzir a geração de conhecimento, inserir as empresas em redes globais de valor, 

donde se compreende o leque de políticas sugeridas no parágrafo acima. É 

fundamental, portanto, criar um ambiente favorável aos fluxos de conhecimento, à 

capacitação das empresas, à realização e difusão da inovação, algo que vem sendo 

priorizado nas experiências de diversos países desenvolvidos, que já vislumbraram 

aqui o caminho para promover o crescimento econômico e desenvolvimento (ARBIX 

et al., 2010).  

  Baumol (1990; 2002; 2007), sem entrar no detalhe das políticas a serem 

adotadas, também tece argumentos em prol da atuação do governo para acelerar o 

desenvolvimento do empreendedorismo, e vai além ao inserir um componente novo 

na discussão: a distinção entre empreendedorismo produtivo e improdutivo. Partindo 

de uma análise histórica que se inicia na Roma antiga, Baumol reúne evidências 

para sustentar que o talento empreendedor é um tipo de matéria prima que existe 

por toda parte e que sempre existiu: “Sempre houve indivíduos imaginativos, 

inventivos e tomadores de risco que seguiram a avenida mais proeminente então 

disponível na busca por riqueza, poder e prestígio” (BAUMOL, 2007, p. 166, 

tradução nossa). O ponto essencial é observar que o empreendedorismo pode 

assumir facetas diferentes, que não necessariamente levam a círculos de 

crescimento e desenvolvimento virtuosos. Ao longo do tempo e nas diferentes 

regiões, o exercício desse talento pode conduzir a uma forma de atuação 
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construtiva e inovadora (definida então como empreendedorismo produtivo), mas 

também pode promover o simples rent-seeking (que seria o empreendedorismo 

improdutivo) ou, ainda, pode servir a fins negativos, como o tráfico de drogas (um 

tipo de empreendedorismo destrutivo). O tipo de atividade empreendedora que 

prevalece numa sociedade não decorre de um processo totalmente espontâneo, 

mas está associado às instituições e políticas governamentais – as “regras do jogo”, 

nos termos de North (1990) – existentes naquele determinado momento. Na 

passagem abaixo, Baumol deixa claro o papel importante que exercem, portanto, os 

tomadores de decisão: 

A noção de que nossos problemas de produtividade residem no 
“espírito empreendedor” que aumenta e diminui rapidamente por 
razões inexplicáveis é algo desesperador, posto que não fornece 
pistas de como fortalecer esse espírito uma vez que ele perde força. 
Se essa for a tarefa dos policymakers, eles ficam desamparados: não 
têm meios para saber como agir. Mas se o que é requerido é o ajuste 
das regras do jogo para induzir uma alocação mais próspera das 
fontes empreendedoras, então a tarefa dos policymakers se torna 
menos extraordinária, mas certamente mais esperançosa. (BAUMOL, 
1990, p. 894, tradução nossa) 

 

 Nessa chave, a responsabilidade por tomar iniciativas, desenvolver produtos, 

investir em novos negócios etc. não é atribuição exclusiva das empresas, mas, em 

certa medida, está atrelada também aos compromissos aos quais se alinham as 

instituições e as políticas vigentes. Isto é, um ambiente muito hostil, ou com baixo 

estímulo ao empreendedorismo produtivo, pode afastar as empresas do setor 

industrial e levá-las à busca do lucro fácil e de curto prazo no mercado da 

especulação financeira, por exemplo. Fomentar o empreendedorismo produtivo 

passa por criar políticas de incentivo, bem como zelar pela qualidade das 

instituições – por exemplo, combatendo a corrupção, reduzindo a burocracia e 

dando mais transparência às agências públicas57. Essas ações podem reduzir os 

                                            
57 Vale mencionar que num ranking de 183 países analisados pelo Banco Mundial com relação à 
facilidade de fazer negócio, o Brasil aparece em 127ª posição. Os cinco primeiros são: Cingapura, 
Hong Kong, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. As variáveis analisadas para a 
elaboração do ranking observam tempo e procedimentos para: i) abrir um negócio; ii) conseguir a 
permissão para construir; iii) registrar a propriedade; iv) ter acesso ao crédito; v) exportar e importar; 
vi) fechar a empresa. São analisadas também questões relativas ao pagamento de impostos, 
respeito aos contratos e proteção aos investidores.  
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custos de transação (NORTH, 1990) e facilitar a atividade empreendedora que gera 

competitividade e crescimento. 

 Hobday e Perini (2009), assim como análises da OECD (2000), também dão 

destaque à função estruturante que compete às políticas e instituições na 

organização de uma economia mais empreendedora. Acrescentam que a 

intervenção governamental deve ter o cuidado de levar em conta as condições do 

ambiente econômico, as características individuais do público empresarial e as 

características das empresas (donde vem a necessidade de compreender o que se 

passa no interior das firmas e a quais mecanismos recorrem para crescer, ou seja, 

como se caracterizam as atividades empreendedoras). Em outras palavras, as 

estratégias devem ser pensadas a partir da realidade local, devem refletir as 

fraquezas e virtudes do contexto específico e não simplesmente importadas de 

outras áreas que possuem características e problemas outros. Conforme apontam 

Hobday e Perini (2009, p. 494, tradução nossa): “Não pode haver simples ‘soluções-

cobertor’ para os problemas do empreendedorismo e desenvolvimento. […] cada 

caso deve ser considerado por seus próprios méritos e não se pode meramente 

transpor lições anteriores para os novos desenvolvedores [...]”. 

 Aceitar que o ambiente importa, que o envolvimento do governo é necessário 

para o desenvolvimento de firmas empreendedoras, pode nos levar a reconhecer 

que o esforço das empresas pode ser dimensionado a partir do contexto em que 

estão inseridas (HIKINO; AMSDEN, 2004). Isto é, o empreendedorismo pode 

assumir feições diferentes de acordo com o espaço em questão. Consideremos, por 

exemplo, dois conjuntos de firmas: o grupo A é proveniente de países com 

economias instáveis, baixo nível de qualificação da força de trabalho, regras não 

muito claras de propriedade intelectual, baixa tradição de relacionamento com os 

centros de ensino e pesquisa etc.; já as empresas do grupo B vêm de mercados 

com características opostas (estável, mão de obra com boa formação, boa interface 

com universidade, marcos regulatórios bem definidos etc.). Diante de diferenças 

como essas, é possível considerar o esforço empreendedor num e noutro lugar da 

mesma maneira? Ser empreendedor em um país mais desenvolvido é o mesmo que 

ser em outro ainda em desenvolvimento? 
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 Nossa resposta a essas perguntas tende a ser negativa. Acreditamos, como 

já chamaram a atenção alguns autores, que empreendedorismo é um fenômeno 

enraizado (embedded) no contexto social e como tal exige que as análises sejam 

sensíveis às diferenças de tempo e espaço. Tão importante quanto afirmar que o 

empreendedorismo é vital para os países avançados e para os emergentes, é 

reconhecer que ele assume formas distintas num e noutro lugar: se nos primeiros a 

principal atividade das empresas empreendedoras pode estar nas inovações que 

conseguem extrair do departamento de P&D, é possível que nos últimos esteja 

associada à sua capacidade de adaptar produtos estrangeiros num ritmo rápido e 

com qualidade o suficiente que lhe assegure competitividade no mercado. Ou, 

colocado de outro modo: em função mesmo das diferenças de contexto, é o caso de 

considerar se a postura das firmas dos países emergentes de buscar se aproximar 

dos maiores competidores, em termos de uma preocupação maior com a 

necessidade investimento contínuo e em acúmulo de conhecimento (ainda que isso 

não se converta em inovações inéditas), já não é expressão do esforço 

empreendedor. 

 O final desse capítulo é dedicado a esta questão, sobre empreendedorismo 

em países emergentes ou em desenvolvimento58. É um domínio ainda pouco 

explorado na literatura (BRUTON et al., 2008; HOBDAY; PERINI, 2009; ATHREYE, 

2010), mas tem muito a revelar sobre as diferentes funções que a atividade 

empreendedora pode vir a assumir. 

 

 

2.3 CONTEXTUALIZANDO O DEBATE: O EMPREENDEDORISMO 

EM ECONOMIAS EMERGENTES 

 

 

Há cerca de três décadas, os japoneses colocavam em xeque a liderança 

norte-americana na produção de automóveis. Nos dias atuais, cogita-se que os 
                                            
58 No presente texto usamos os dois termos como sinônimos. 
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países emergentes colocam em xeque o centro de gravidade da economia mundial. 

Especialmente no contexto que emerge após a crise econômica internacional, com 

o enfraquecimento das economias maduras, ganhou maior plausibilidade a aposta 

que os emergentes de hoje estarão entre as nações mais bem-sucedidas no futuro 

próximo59.  

 Com efeito, Brasil, China, Índia e Rússia, para ficarmos apenas nos 

chamados BRIC, estão entre aqueles cujo desempenho tem chamado atenção nos 

últimos anos e cujas projeções para as próximas décadas são alvissareiras. Para 

dar alguns exemplos:  

• Avaliações do banco Goldman Sachs apontam que até 2050 os BRICs terão 

ultrapassado economicamente atuais lideranças mundiais – a saber: Estados 

Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália (G6) –, sendo que até 

2025 os países do bloco já poderão responder por metade da riqueza (em 

dólar) produzida pelo G6 (WILSON, 2003); 

• A agência internacional Boston Consulting Group (BCG) entrevê “uma nova 

ordem mundial da inovação, em que as economias em rápido 

desenvolvimento, lideradas pela China, Índia e Brasil, crescentemente 

assumirão posições de maior proeminência, enquanto os Estados Unidos e 

outras economias mais maduras continuarão a jogar papéis de relevo, mas 

gradualmente menos relevantes” (BCG, 2010, p. 4, tradução nossa). 

 

 Certamente não é um fator isolado que está por trás da melhor performance 

que esses países têm alcançado ultimamente e que dá respaldo às projeções 

acima. Porém, dificilmente entenderemos a dinâmica dos mesmos sem considerar o 

que vem ocorrendo no reino das empresas, sem olhar para o empreendedorismo. E 

nesse caso surgem as dúvidas: de qual empreendedorismo estamos falando? O 

que significa ser empreendedor num país emergente: desenvolver produtos novos, 

                                            
59 Um dos dados que dá suporte a especulações desse tipo é a crescente participação dos países 
emergentes na expansão do PIB global: entre 1998 e 2007, a contribuição dessas economias subiu 
de 35% para 70%, enquanto a dos EUA e da Europa encolheu de 60% para 17% (ARBIX; MIRANDA, 
2009). 
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novas tecnologias, novos métodos produtivos? Imitar os concorrentes? Desbravar 

mercados no exterior? 

 Conforme vimos anteriormente, a literatura sobre empreendedorismo se 

expandiu tendo como referência as economias centrais. Com base nessas 

experiências, Schumpeter, o pai desse debate, concebeu o empreendedor como 

inovador e tomador de risco, aquele interessado em colocar bens e serviços inéditos 

no mercado para deles extrair lucros extraordinários. Nessa visão, a implantação de 

laboratórios de P&D, assim como a busca por patentes, tornam-se aspectos 

importantes para assegurar vantagens competitivas. Por isso, o empreendedorismo 

schumpeteriano tende a ser identificado às atividades das empresas high tech 

(incluindo startups) ou aos empreendimentos que possuem aparatos estruturados 

para a produção de conhecimento e tecnologias. 

 Visto dessa maneira, o que dizer dos países em desenvolvimento, que 

normalmente exibem estruturas mais modestas de pesquisa, onde as empresas têm 

fraca tradição no investimento em P&D e patenteamento e que por esses motivos 

estão mais distantes da fronteira do conhecimento?60 O que dizer das pequenas 

empresas, vistas como veículos da inovação, logo, sinônimo do empreendedorismo 

nas economias avançadas, mas que nos países em desenvolvimento não 

necessariamente exercem esse mesmo papel? 

 Possivelmente, nos termos de Schumpeter, diante de fragilidades como 

essas apontadas, somos levados a aceitar que os países emergentes apresentam 

fraca cultura empreendedora. Mas é importante indagar: será que a formulação 

schumpeteriana é a mais adequada para captar tal fenômeno nesses países? Não 

haveria especificidades contextuais que deveriam em alguma medida ser matizadas 

por esse conceito? 

 Tendo em vista estudos sobre a experiência de desenvolvimento de países 

emergentes (KIM; NELSON, 2005; KIM, 2005; AMSDEN, 2009), nossa tendência é 

                                            
60 O relatório da UNESCO (2010) sobre ciência conclui que a valorização do conhecimento como 
prerrogativa do crescimento econômico torna-se cada vez mais uma preocupação das nações 
desenvolvidas assim como das economias emergentes. Mas alerta que a maior parte da África, Ásia 
e América Latina não apresenta relevância no que tange a novas patentes. 
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concordar com a literatura que defende uma discussão para os países emergentes 

construída sob outras bases, em que o empreendedorismo está associado não 

apenas às estratégias “mais sofisticadas” à la Schumpeter, mas também às 

estratégias mais focadas na imitação e adaptação de produtos, por exemplo 

(HOBDAY; PERINI, 2009; YU, 2001; 1998a; 1998b; YU et al., 2006; HIKINO; 

AMSDEN, 2004).  

 Com efeito, a escola neoschumpeteriana já realçou que Schumpeter teria 

subvalorizado as inovações de tipo incremental e o “aprender-fazendo” que marcam 

os processos de inovação. Na mesma linha, Rosemberg (2006) comenta a 

importância que têm para o progresso técnico as inúmeras e contínuas melhorias e 

modificações que são feitas nos produtos e processos, algo que não aparece na 

obra de Schumpeter dada a ênfase que o autor colocou no aspecto da 

descontinuidade e ruptura. Mas como as experiências de desenvolvimento sugerem, 

fechar os olhos para ações como essas significa ignorar elementos que contribuem 

para o processo de catching up. 

 Essa é a visão que está colocada nos trabalhos de Yu (2001; 1998a; 1998b) 

e Yu et al. (2006), favoráveis à tese de se abrir a lente quando se trata de discutir o 

empreendedorismo em países em desenvolvimento. Tendo como objeto o caso de 

Hong-Kong e o de Taiwan, os autores argumentam que o sucesso econômico dos 

respectivos países deve ser creditado em parte ao empreendedorismo. Mas não o 

de tipo inovador, espécie mais rara nas regiões emergentes. O processo de 

catching up levado adiante pelas empresas de Hong Kong e Taiwan seria melhor 

explicado por um “empreendedorismo adaptativo”, cuja essência estaria no alerta 

para identificar e explorar oportunidades de lucro.  

 O ponto de partida é que países avançados e em desenvolvimento 

correspondem a realidades bastante distintas. Grosso modo, em países emergentes 

as firmas precisam aprender a lidar com mercados voláteis, escassez de mão de 

obra qualificada (sobretudo aquela especializada em desenvolver e gerir projetos), 

mercado de capital de risco pouco desenvolvido, gargalos na infraestrutura, 

reduzida demanda por bens de alta tecnologia (dada a baixa renda dos 

consumidores), além da forte competição imposta pelas empresas de economias 
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avançadas. Para superar esses e outros obstáculos, as firmas precisam 

desenvolver habilidades, como o (estar) alerta às oportunidades de negócio, 

eficiência produtiva, flexibilidade e resposta rápida. Quando essas forças se 

combinam (i) dão condições à firma para adaptar produtos lançados por seus 

concorrentes num prazo de tempo razoável o suficiente para que não fiquem muito 

para trás na corrida competitiva; (ii) permitem às empresas buscar nichos de maior 

valor agregado quando fica insustentável a concorrência com mercados que 

praticam salários mais baixos; (iii) abrem a possibilidade para a formação de 

parcerias (mesmo que temporárias) visando a capacitação para o desenvolvimento 

de determinado produto ou diversificação do mercado etc. A adoção de estratégias 

tão variadas como essas estão em jogo quando se fala no empreendedorismo 

adaptativo, que é assim definido pelos autores: 

Empreendedorismo adaptativo pode ser observado em diversas 
formas, incluindo a introdução de novas ideias em uso, a modificação 
e aperfeiçoamento de inovações originais, a adição de alguns 
atributos a produtos permitindo que sirvam a mercados ligeiramente 
distintos, a oferta de algo que está faltando no mercado e o 
atendimento a mercados que os pioneiros criaram, mas que não são 
adequadamente supridos. (YU et al., 2006, p. 59, tradução nossa). 

 

 Essa abordagem pressupõe dois tipos de descobertas de negócio, as 

extraordinárias e as ordinárias: as primeiras compreendem a exploração de um 

mercado novo (como presumiu Schumpeter), enquanto as últimas, a exploração de 

um mercado já existente (YU, 1998b). Interessa menos a originalidade das ideias ou 

a liderança no lançamento de produtos e serviços. O mais importante é ter 

perspicácia para identificar negócios e explorá-los de modo eficiente. Por isso, os 

autores acreditam que a noção desenvolvida por Kirzner é a que melhor reflete a 

dinâmica do empreendedorismo em países emergentes.  

 Em linha com essas análises, Hobday e Perini (2009) também entendem que 

o empreendedorismo nos países emergentes não se ajusta plenamente ao tipo 

clássico de Schumpeter. Segundo os autores, “em países em desenvolvimento, 

empreendedores frequentemente têm de adquirir as capacidades para realizar o 

emparelhamento inovativo ‘atrás da fronteira’ [tecnológica]” (p. 474, tradução 

nossa). O sucesso de empresas dos países asiáticos seria um exemplo. O 
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progresso tecnológico alcançado por muitas delas ao longo do tempo teve lastro 

inicialmente no programa de produção de equipamentos originais (original 

equipment manufacture – OEM), por meio do qual as firmas ganharam economias 

de escala e aprenderam técnicas de produção. Anos mais tarde, com a melhor 

capacitação das empresas, foi possível explorar aspectos de design, elemento que 

passou a definir o novo sistema (own design manufacture – ODM); e, finalmente, 

nos anos 1990, as firmas líderes teriam entrado em novo momento, o da 

concorrência com marcas próprias (own brand manufacture – OBM).  

 Esse padrão de desenvolvimento, segundo Hobday e Perini (2009), é 

interessante porque mostra que para a expansão de algumas firmas  

a atividade tecnológica central envolvida não foi, na essência, a 
inovação schumpeteriana, centrada no P&D (por exemplo, para novos 
produtos e processos) ou a inovação radical. Ao invés disso, as 
firmas se emparelharam gradualmente mediante melhorias pequenas, 
incrementais em produtos e processos existentes, usando habilidades 
técnicas e de engenharia ao invés de P&D (p. 490, tradução nossa). 

  

De acordo em essas experiências, os autores concluem, portanto, que nos 

países emergentes, empreendedorismo e inovação não precisam estar 

obrigatoriamente de mãos dadas. Na verdade, as atividades empreendedoras 

adquirem nesses países o papel elementar de “capacitar a transferência 

tecnológica, o emparelhamento, o aprendizado, a inovação incremental atrás da 

fronteira [tecnológica]” (HOBDAY; PERINI, 2009, p. 495, tradução nossa). 

Acreditamos que essa visão é compartilhada por Hikino e Amsden (2004, p. 210, 

tradução nossa), para quem “[e]mpreendedorismo em países em desenvolvimento 

[...] é orientado em direção à aquisição e criação de conhecimento”. 

 Face a essas observações, esta tese propõe que o empreendedorismo no 

Brasil seja também pensado em sentido amplo. O país atravessa um novo momento 

em sua história política, social e econômica. Durante a maior parte do 

desenvolvimento industrial brasileiro, as empresas locais, com algumas exceções, 

foram identificadas como acomodadas, pouco preocupadas com questões 

relacionadas à produtividade, qualidade e tecnologia de seus produtos, além de 

avessas ao mercado externo (HIRSCHMAN, 1968; FAJNZYLBER, 1988; 
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COUTINHO et al., 1994; SUZIGAN, 1989, 1988). É verdade, também, que os 

incentivos à busca de eficiência e inovação eram mais fracos até os anos 1980, haja 

vista o baixo grau de competição no mercado interno resultante do regime de 

economia fechada, e as características do próprio modelo, que estimulavam a 

compra de tecnologia em detrimento do desenvolvimento endógeno. Mas com a 

emergência dos novos paradigmas de produção, a difusão de novas formas de 

organização industrial, a abertura econômica, as privatizações e a estabilidade da 

moeda que marcaram o Brasil dos anos 1990, o ambiente interno mudou 

drasticamente: de um lado, passou a se mostrar mais amigável à economia de 

mercado, de outro, também começou a demandar maiores esforços dos agentes 

privados. O contexto passou a exigir das empresas maior comprometimento com 

investimento, com tecnologia, com a busca de novos mercados, em poucas 

palavras, passou a cobrar uma postura mais empreendedora. Como procuraremos 

apontar nos capítulos seguintes, diversas empresas responderam positivamente às 

novas exigências.  

Uma fração do setor industrial brasileiro tem se empenhado na construção de 

uma base sólida de competitividade. Reconhece a necessidade da capacitação 

continuada, assim como da maior inserção no mercado internacional de modo a 

garantir a sustentabilidade no longo prazo. São essas firmas que, a nosso ver, 

melhor representam o empreendedorismo no Brasil, e que têm maiores condições 

de elevar o padrão de desenvolvimento do país. Basicamente, o empreendedorismo 

dessas firmas pode ser notado no esforço das mesmas para: 

• Buscar permanentemente a imitação, adaptação e/ou inovação de bens e 

serviços; 

• Explorar oportunidades econômicas (como a formação de joint-ventures);  

• Expandir os negócios para novos mercados.  

No capítulo seguinte exploraremos os dados empíricos que dão sustentação 

a essa leitura.
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3 INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO NA AGENDA DE 
ALGUMAS EMPRESAS 

 

 

No capítulo anterior, procuramos apontar a diversidade de ideias e 

discussões que animam os estudos sobre empreendedorismo. Conforme foi 

sugerido, atividades diversas como inovação, adaptação de produtos e processos, 

investimentos em outros mercados são algumas das iniciativas que podem 

expressar a capacidade empreendedora das empresas. No cerne da discussão, 

está a capacidade para conseguir identificar e explorar oportunidades de obtenção 

de lucro. 

 Neste capítulo e no próximo, apresentaremos como a indústria brasileira vem 

se comportando no que tange a esses aspectos do empreendedorismo. Tendo em 

vista que nossas preocupações brotam do campo de estudos sobre 

desenvolvimento econômico e social, não trataremos da exploração generalizada de 

oportunidades de lucro pelas empresas, mas sim daquelas experiências que se 

mostram mais orientadas para o crescimento, para a melhora da produtividade; para 

os casos onde há maior preocupação com o progresso técnico e um foco maior na 

expansão dos mercados. Em outras palavras, como nosso objetivo é contribuir para 

a compreensão do desenvolvimento econômico no Brasil, nosso interesse se volta 

especialmente para as iniciativas que mais chances de avanço industrial e 

tecnológico oferecem e, portanto, de elevar o patamar de desenvolvimento 

brasileiro. Esse recorte se justifica não apenas pela importância que assume essa 

forma de empreendedorismo para a diversificação da economia e o 

desenvolvimento socioeconômico, mas também pelas fontes de dados utilizadas na 

pesquisa, as quais têm nas atividades mais sofisticadas de crescimento – como a 

inovação – seu eixo central. 

 Dessa perspectiva, este capítulo traz um breve quadro acerca da evolução da 

inovação no setor industrial brasileiro e chama a atenção para a existência de um 
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grupo de firmas que parece se descolar do padrão mais geral de competição no 

país. Na base do melhor desempenho econômico alcançado por esse grupo 

estariam estratégias empreendedoras de conquista de mercado, como, por 

exemplo, o comprometimento com atividades de inovação.  

 O capítulo se encerra com a apresentação de dados relativos à expansão 

internacional de algumas empresas brasileiras, que estão avançando sobre 

mercados altamente competitivos, como o americano e europeu. Tendo em vista 

que o país não tem tradição de investir no exterior, a iniciativa dessas empresas 

abre a possibilidade de o Brasil construir um novo capítulo na história de sua 

industrialização, agora marcado pela emergência de multinacionais brasileiras. Do 

ponto de vista de nossa discussão, esse movimento constitui mais uma evidência do 

empreendedorismo no país, no caso, uma modalidade, digamos, mais sofisticada de 

empreendedorismo, que tem na inovação e expansão internacional importantes 

marcas distintivas. 

 

 

3.1 BREVE PANORAMA DA INOVAÇÃO NO BRASIL 

 

 

De acordo com dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA-Empresa) do IBGE, 

em 2008 o país abrigava 310 mil empresas (com uma ou mais pessoas ocupadas) 

que geravam aproximadamente 7,9 milhões de empregos e R$ 1,8 trilhão em 

receita. Na comparação com 2007, os números indicaram a expansão do setor, com 

avanço de 10,8% no número de estabelecimentos industriais, 5,5% no quadro de 

pessoal ocupado e 17% na receita líquida de vendas.  

 A crise financeira internacional fez a atividade industrial recuar em 2009, mas 

os resultados para 2010 mostram que o setor voltou a se aquecer, tendo acumulado 

nesse período índice de crescimento de 10% (IBGE, 2011). Com efeito, os dados 

econômicos dos últimos anos indicam que o país experimenta um momento mais 

positivo, que se expressa na elevação do Produto Interno Bruto (PIB). Entre 2001 e 

2010, o PIB teve crescimento anual médio da ordem de 3,6%, resultado superior ao 
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alcançado na década anterior (1991-2000), quando a média de expansão foi de 

2,6% (IBGE). 

Tabela 3.1 – Dados Econômicos, Brasil, 2000-2010 (em %) 

Ano PIB 
Inflação 

(IPCA) 

Consumo 

das 

famílias 

Desemprego Importações  Exportações 

2000 4,3 5,97 4,0 - 10,80 12,86 
2001 1,3 7,67 0,7 10,0 1,51 10,05 
2002 2,7 12,53 1,9 9,9 -11,82 7,42 
2003 1,1 9,30 -0,8 10,5 -1,62 10,40 
2004 5,7 7,60 3,8 9,7 13,30 15,29 
2005 3,2 5,69 4,5 10,2 8,47 9,33 
2006 4,0 3,14 5,2 9,2 18,45 5,04 
2007 6,1 4,46 6,1 8,9 19,88 6,20 
2008 5,2 5,90 5,7 7,8 15,36 0,55 
2009 -0,6 4,31 4,1 9,1 -11,48 -10,20 
2010 7,5 5,91 7,0 - 36,18 11,52 

Fonte: IBGE; IPEADATA. Elaboração própria. 
  

É de pressupor que uma parcela do segmento industrial tem encontrado 

nesse clima econômico mais favorável maior estímulo para investir em inovação. 

Conforme captado pela Pesquisa de Inovação Tecnológica – Pintec, produzida pelo 

IBGE, as empresas brasileiras vêm paulatinamente progredindo nessa esfera. 

Desde o início da coleta de informações acompanha-se o crescimento lento, porém, 

sistemático da inovação no país61. Assim, a taxa de inovação alcançada pela 

indústria de transformação foi de 31,9% na Pintec 2000, subiu para 33,1% na Pintec 

2003 e depois para 33,6% na Pintec 2005. De acordo com o último dado, 38,4% das 
                                            
61 Hoje estão disponíveis quatro séries da Pintec: 2000 (referente ao triênio 1998-2000), 2003 (2001-
2003), 2005 (2003-2005) e 2008 (2006-2008), sendo que as duas últimas contemplaram também 
segmentos avançados do setor de serviços – no caso, telecomunicações, informática e pesquisa e 
desenvolvimento. A Pintec se baseia no Manual de Oslo, principal referência para os surveys de 
inovação. Sua metodologia foca as inovações tecnológicas de produto e processo, tendo incorporado 
na última edição questões sobre inovações organizacionais e de marketing. Compreende-se por 
inovação tecnológica a “implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos ou 
substancialmente aprimorados” (Pintec, 2010). Mudanças puramente estéticas ou de estilo são 
excluídas dessa definição. 
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empresas brasileiras da indústria de transformação, com 10 ou mais pessoas 

ocupadas, são inovadoras. Em números absolutos, isso significa que 37.808 

empresas realizaram inovação de produto e/ou de processo entre 2006 e 2008. 

Comparado ao dado encontrado na edição anterior, houve um aumento de 26% no 

universo dos inovadores.  

Conforme esperado, a implementação de inovações é maior conforme 

aumenta o tamanho da empresa. Assim, a taxa de inovação atinge a máxima de 

72% entre as empresas industriais (de transformação e extrativa) com mais de 500 

pessoas ocupadas, registra cerca de 49% entre as empresas com 250 a 499 

empregados e não ultrapassa 43% nas firmas com até 249 funcionários. Essa 

concentração da inovação coloca desafios para as políticas públicas, pois aponta a 

necessidade de criar mecanismos que estimulem a inovação entre as firmas 

menores, mas ao mesmo tempo mostra que é indispensável dar suporte aos 

agentes que estão engajados em projetos inovadores – no caso, o grande capital. 

 A propensão a inovar também mostra relação com o perfil setorial, já que os 

segmentos de maior intensidade tecnológica (como fármacos e produtos de 

informática) tendem a apresentar os índices mais elevados. Nesses setores mais 

dinâmicos e densos em conhecimento, a taxa de inovação ficou acima de 50% na 

última Pintec (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2 – Taxa de Inovação segundo Intensidade Tecnológica das Empresas da 
Indústria de Transformação 

Intensidade Tecnológica 
Empresas 

industriais 
Empresas 

inovadoras 
Taxa de Inovação 

Alta 1.961 1.143 58,3 
Média-‐alta 13.691 6.883 50,3 
Média-‐baixa 28.733 10.377 36,1 
Baixa 54.035 19.405 35,9 
Total 98.420 37.808 38,4 

Fonte: Cavalcante e De Negri (2010). 
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Do ponto de vista dos tipos de inovação, nota-se a maior incidência das 

inovações em processo (31%) do que em produto (23%), sendo que 17% das firmas 

realizaram os dois tipos de inovação. É baixo o número de empresas que lançou um 

produto ou processo novo não apenas para o seu negócio como também para o 

setor no Brasil62: em termos de inovações em produto, correspondem a 4.101 

empresas, ou 4,2% do total, e em processo, a 2.270 firmas ou 2,3%. Todavia, 

repetindo a tendência geral, esses resultados são melhores do que os obtidos na 

Pintec 2005, pois revelam um aumento próximo a 40% e 52% na quantidade de 

empresas que criaram, respectivamente, produtos e processos novos para o 

mercado. Já as inovações para o mercado mundial foram implementadas por um 

conjunto bem mais restrito, 340 firmas. O Gráfico 3.1 abaixo apresenta a evolução 

do número de empresas inovadoras.   

 

	  

Gráfico 3.1 – Empresas da Indústria de Transformação que Implementaram 
Inovação 
Fonte: Pintec/IBGE. Elaboração própria. 

 

                                            
62 A fim de captar o grau de originalidade das inovações, adota-se como critério distinguir as 
inovações entre aquelas cujo produto ou processo é novo para a atividade da empresa (ou seja, já 
existia no mercado) e aquelas que são novas para o mercado, que nesse caso é separado também 
entre nacional e internacional.  
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É digno de nota o fato de, pela primeira vez, a introdução de inovações 

organizacionais e de marketing ter sido objeto de atenção da Pintec. Por inovações 

organizacionais compreende-se, entre outras ações, a adoção de técnicas de 

gestão visando melhorar as rotinas de trabalho, o relacionamento com outras 

empresas e a relação com o meio ambiente. Mudanças na concepção do produto, 

nas embalagens, na maneira de fixar os preços são entendidas como inovações nos 

métodos de marketing. Das empresas industriais (de transformação e extrativa) que 

inovaram em produto e/ou processo, a maioria também realizou inovações 

organizacionais (69%) e nas estratégias de marketing (59%). Se considerarmos 

somente as empresas industriais que implementaram esses dois últimos tipos de 

inovação, temos 35.136 ao todo (cerca de 35% da amostra). Esses resultados, de 

um lado, sinalizam o esforço empreendido por um conjunto grande dos inovadores 

para desenvolver novidades em diversas áreas da empresa (da produção ao 

relacionamento com clientes); mas por outro, mostram que grande parcela da 

indústria brasileira permanece alheia à adoção de estratégias de aperfeiçoamentos, 

sejam elas de natureza tecnológica ou não.  Conforme veremos mais adiante, essas 

empresas foram identificadas em uma tipologia construída pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) como “firmas que não diferenciam produtos e 

têm produtividade menor”. Trata-se de um grupo robusto em quantidade, mas pouco 

pujante economicamente. São as empresas que constituem o lado “frágil” da 

economia brasileira, aquele que precisa se renovar para que o país conquiste maior 

projeção no mercado global.  

No que se refere aos esforços empreendidos para inovar, manteve-se a 

trajetória de aumento dos gastos: não só o número de empresas investidoras 

aumentou mais de 50% (de 19.621 para 30.291), como o volume aplicado em 

atividades inovativas cresceu 28%, atingindo R$ 43,2 bilhões entre 2006 e 2008. À 

primeira vista esses dados são animadores, mas é interessante olhá-los em série 

histórica e em maior detalhe para ter uma ideia mais abrangente do significado dos 

mesmos: 

i. Primeiramente, a compra de máquinas e equipamentos absorveu quase a 

metade dos recursos despendidos. Esse dado revela que a indústria 
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brasileira ainda tem na incorporação de tecnologias desenvolvidas por 

terceiros uma das mais importantes fontes de atualização tecnológica; 

ii. Na comparação com 2005, duplicou o número de empresas que investem em 

treinamento de pessoal, o que é positivo e demonstra que as firmas estão 

valorizando mais a qualificação dos funcionários para o sucesso do 

empreendimento; 

iii. No caso da aquisição externa de pesquisa e desenvolvimento (P&D), os 

números mais recentes apontam a expansão dos gastos (85%) e, mesmo 

que em menor escala, também da proporção de empresas que realizaram 

esses investimentos (16%). Porém, comparado ao primeiro ano da série da 

Pintec, houve queda no número de empresas que contratam esse serviço (de 

1.628 para os atuais 1.404);  

iv. Movimento semelhante ao acima se observa quanto aos dispêndios com a 

P&D interna. Também aqui há aumento dos gastos acompanhado de 

concentração em algumas centenas de empresas. Assim, enquanto o volume 

investido pela indústria de transformação cresceu 51%, entre 2005 e 2008, 

encolheu em 17% o universo de empresas investidoras, que passou a somar 

menos de 4.200 ao todo (lembrando que na primeira coleta esse número era 

de 7.343); 

v. O contingente com nível superior alocado em P&D subiu discretamente 

(menos de 10%), atingindo cerca de 29 mil. Desse total, o pessoal com pós-

graduação oscilou muito pouco, representando cerca de 15% em 200863. 

 

Tabela 3.3 – Pessoas Ocupadas em P&D na Indústria de Transformação, segundo 
Nível de Escolaridade  

 2000 2003 2005 2008 
Nível médio 14.764 12.181 14.730 12.987 

                                            
63 Esse dado sobre o perfil do pessoal empregado em P&D é sem dúvida um indicador importante do 
grau de complexidade das atividades de pesquisa realizadas pelas empresas. No entanto, seria 
interessante investigar a formação do pessoal em outras áreas da empresa para ter uma medida 
mais refinada do número de pesquisadores alocados nas empresas brasileiras, uma vez que estes 
também estão presentes nas áreas de marketing, planejamento, logística etc., igualmente decisivas 
da competitividade empresarial.   
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Graduados 17.061 18.552 23.144 24.719 
Pós-graduados 2.909 3.068 4.280 4.340 
Fonte: Pintec/IBGE. Elaboração própria. 

 

Tabela 3.4 – Dispêndios com Atividades Inovativas Realizados pelas Empresas da 
Indústria de Transformação 

Atividades Inovativas 2006-2008 
Variação 

2003/
2000 

2005/ 
2003 

2008/ 
2005 

Total 
empresas 30.291 7,0 -3,2 54,4 

R$* 43.231.063 4,0 46,4 28,2 

 Atividades internas de P&D 
empresas 4.168 -33,7 3,4 -17,1 

R$* 10.634.632 36,6 38,8 51,2 

 Aquisição externa de P&D 
empresas 1.404 -30,2 6,7 15,7 

R$* 1.751.469 7,2 41,1 85,5 

 Aquisição de máquinas e 
equipamentos 

empresas 23.922 4,5 -4,0 55,6 
R$* 21.214.547 -1,9 42,3 31,6 

 Introdução das inovações no 
mercado 

empresas 9.597 -10,1 15,0 63,5 
R$* 2.504.255 -2,7 68,3 7,7 

 Treinamento 
empresas 11.704 -17,4 -7,3 126,2 

R$* 917 613 10,1 30,7 46,4 
Fonte: Pintec/IBGE. Elaboração própria. 
* Valores em R$ 1.000,00. 

  

Esse breve panorama informa-nos que mais empresas estão inovando, 

dedicando-se a atividades inovativas e direcionando para tanto recursos crescentes 

– os dispêndios com P&D promovidos pelas empresas foram de 0,54% do PIB, em 

2008, ante 0,49%, em 2005 (CAVALCANTE; DE NEGRI, 2010). No entanto, os 

números devem ser vistos com algumas reservas. Primeiro, o universo de empresas 

inovadoras no Brasil se expandiu, mas é ainda tímido comparado ao de outros 

países64. Segundo, a progressiva queda no número de firmas que exercem 

                                            
64 O Brasil melhorou sua posição em relação à Espanha, cuja taxa de inovação registra 31,5%, mas 
permanece atrás da Alemanha, que possui 64,7% das empresas classificadas como inovadoras 
(SIMÕES, 2010).   
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atividades internas de P&D, uma das atividades consideradas mais centrais para o 

avanço qualitativo das inovações, é um fator alarmante, especialmente tendo em 

vista que a probabilidade de uma empresa realizar inovação em produto e/ou 

processo no Brasil está associada aos investimentos que realiza em P&D 

(GONÇALVES; LEMOS; DE NEGRI, 2005). Terceiro, é preciso considerar que 

houve crescimento significativo dos investimentos, mas os mesmos continuam em 

patamares modestos diante do que vem sendo investido por outras economias. 

Conforme sugere a Tabela 3.5, persiste para o Brasil o desafio de expandir os 

gastos mais aceleradamente de modo a concorrer em bases mais competitivas. 

 
Tabela 3.5 – Gastos em P&D Empresarial em Relação ao PIB (em %) 

País/Grupo de Países 2005 2008 Variação 

Portugal 0,31 0,76 145% 
Espanha 0,60 0,74 23% 
China 0,90 1,08 21% 
Finlândia 2,46 2,77 13% 
Estados Unidos 1,79 2,00 12% 
Brasil 0,49 0,54 10% 
Itália 0,55 0,60 9% 
OCDE 1,50 1,63 9% 
Alemanha 1,72 1,84 7% 
EU 15 1,20 1,28 7% 
Noruega 0,82 0,87 6% 
EU 27 1,15 1,21 5% 
França 1,30 1,27 -2% 

Fonte: Cavalcante e De Negri (2010). 
 

Diante desses resultados, ganha maior expressão a iniciativa da 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI) em liderar a Mobilização Empresarial 

pela Inovação (MEI), um movimento lançado em 2009 que, como o próprio nome 

sugere, tem a missão de sensibilizar o empresariado no Brasil para a agenda da 

inovação. Natura, Gerdau, Vale e Grupo Ultra, além de estrangeiras como Siemens, 
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IBM e Thyssenkrupp, são algumas das empresas que apóiam a MEI. Os interesses 

da MEI foram explicitados em seu “manifesto pela inovação”, em que se afirma:  

 
Nós, industriais brasileiros, firmamos um compromisso com a 
mudança. O objetivo é vencer o desafio do qual dependerá uma 
inserção mais dinâmica do país numa nova economia global. O 
desafio é o da inovação – a capacidade de converter ideias em valor 
e que dita o sucesso das empresas. [...] Nossa mensagem é clara: a 
inovação é prioridade para a indústria (CNI, 2009, p. 5-6, grifo do 
autor).     

 

 Partindo do reconhecimento que o desempenho inovador da indústria 

brasileira avançou, mas permanece inferior ao das economias desenvolvidas, a MEI 

estipulou como meta a duplicação do número de empresas inovadoras no período 

de quatro anos (2010-2013), o que deve envolver necessariamente o aumento dos 

gastos com P&D. Para que esse objetivo de concretize, defende-se no referido 

documento: (i) ações das entidades representativas do setor para dar suporte às 

atividades empresariais (como oferta de serviços técnicos e tecnológicos, pelo 

SENAI, e de gestão da inovação, pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL), (ii) o 

fortalecimento da relação universidade-empresa, (iii) a melhoria da qualidade de 

ensino no país, (iv) o maior entrosamento entre governo e setor produtivo.  

Sob esse último aspecto, parece haver de fato um esforço desse grupo em 

se firmar como um canal de discussão entre dirigentes públicos e privados no que 

tange às políticas públicas de fomento à inovação. Em encontro promovido pela MEI 

em abril de 2011, representantes do governo (BNDES, Finep, ABDI, MCT) e 

executivos empresariais debateram medidas para o aperfeiçoamento do marco legal 

em vigor. Mais especificamente, a MEI apresentou ao governo (i) propostas de 

mecanismos de apoio à pesquisa na fase pré-competitiva (ou seja, às atividades 

que precedem a entrada do produto em escala comercial); (ii) sugestões de 

alterações na Lei do Bem a fim de estender o estímulo a um universo maior de 

firmas no Brasil (no caso, as empresas que operam pelo regime de lucro presumido) 

e; (iii) indicações para atrair para o país centros internacionais de P&D. 

Com essa agenda, a MEI indica o interesse de uma parcela do setor 

produtivo brasileiro em se colocar como um ator importante no debate sobre 
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inovação e em estabelecer um diálogo mais propositivo com o governo, que não se 

limite às demandas tradicionais e genéricas por redução de juros e impostos65. 

Nesses termos, a ação tem um elevado valor simbólico e deve contribuir para a 

conformação de um ambiente institucional mais amigável à inovação, assim como 

para a disseminação da cultura da inovação e do empreendedorismo nas empresas.  

Vejamos agora outro conjunto de dados que fornece mais elementos para 

pensar como está organizada a atividade empresarial no país. No caso, trata-se de 

um estudo publicado pelo IPEA em 2005 cujos resultados continuam como 

referência para discutir a competitividade da indústria brasileira nos dias correntes. 

 

 

3.1.1 A competitividade da indústria brasileira segundo 
padrões tecnológicos de produção 

 

 

Os dados da Pintec fornecem um retrato da inovação no Brasil e, quando 

vistos em perspectiva histórica, dão uma boa medida do quão a inovação evolui no 

âmbito das empresas. Tendo por base os dados da Pintec referente ao ano 2000, o 

IPEA publicou um estudo66 que combina tais resultados com um conjunto mais 

amplo e diversificado de informações, como nacionalidade da empresa, 

características do pessoal ocupado (escolaridade, tempo no emprego), exportações 

e importações etc.67. Os cruzamentos permitiram comparar empresas industriais 

                                            
65 Não deve passar despercebido o fato de que os professores Carlos Américo Pacheco e Roberto 
Vermuln, ambos especialistas na área de inovação, assessoraram as lideranças empresariais da MEI 
na definição de sua agenda estratégica. A atração desses profissionais, com experiência de governo 
e amplo conhecimento sobre a temática da inovação nas empresas e das políticas públicas de 
fomento, nos parece um indicativo do debate de alto nível que a MEI pretende construir com o 
governo.   
66 Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras, livro 
organizado por João De Negri e Mario Sérgio Salerno. 
67 Recorreu-se aos dados da RAIS (emprego), Secex (importação e exportação), CBE (capitais 
brasileiros no exterior), CEB (capitais estrangeiros n o Brasil) e ComprasNet (compras 
governamentais). 
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similares, do ponto de vista do produto e inserção no mercado, e classificá-las, de 

forma inédita, segundo suas estratégias competitivas.  

 De acordo com o IPEA, a indústria brasileira se organiza em torno de três 

tipos de estratégias de competição, assim definidas:  

• Inovação e diferenciação de produtos (A): compreende as empresas 

inovadoras em produto para o mercado, e exportadoras com preço prêmio 

acima de 30% na comparação com outros exportadores do mesmo produto; 

• Especialização em produtos padronizados (B): corresponde às empresas que 

são exportadoras ou potenciais exportadoras e apresentam indicador de 

eficiência igual ou melhor do que as firmas especializadas em produtos 

padronizados que exportam;  

• Não diferenciação de produtos e produtividade menor (C): reúne as firmas 

não classificadas nas categorias anteriores. 

 

O primeiro pelotão seria o das empresas mais dinâmicas da economia, de 

maior conteúdo tecnológico, que competem inovando e diferenciando produtos, e 

que buscam se inserir no mercado externo; o segundo grupo seria formado pelas 

empresas com capacidade produtiva razoavelmente atualizada do ponto de vista da 

gestão, qualidade dos produtos e logística, mas que tendem a apresentar modesta 

ou nula competência para estratégias mais modernas (como P&D e marketing); e o 

terceiro conjunto seria representativo das firmas que não exportam, competem por 

preços baixos e com produtos de menor qualidade.  

 Se o interesse são as estratégias mais agressivas de concorrência no 

mercado, o primeiro agregado é o que fornece mais elementos acerca da existência 

de um tipo mais competitivo de empreendedorismo no país. Tendo por base 

somente o universo das empresas domésticas (cerca de 70.000 da amostra), 

podemos descrevê-lo nos seguintes termos: abarca somente 1,1% das empresas, 

mas contribui com cerca de 8% da receita líquida de vendas e do valor adicionado; 

compreende firmas, em média, com 400 pessoas ocupadas (logo, são cerca de três 

vezes maior que as fabricantes de produtos padronizados, ou doze, no caso das 
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que têm produtividade menor); a mão de obra empregada é mais produtiva e possui 

maior nível de escolaridade68, como consta na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Dados de Receita, Valor Adicionado e Pessoal Ocupado, segundo 
Categorias de Empresa 

 Categoria de 
firmas 

% no 
número de 
empresas 

% na 
receita 

líquida de 
vendas 

% no  
valor 

adicionado 
(VA) 

Média de  
pessoal 
ocupado 

(PO) 

VA/PO 
(média  
em R$) 

Média 
tempo 
estudo 
do PO 

N
ac

io
na

is
 

Inova e diferencia 
produtos 1,12 7,93 8,12 412 59.237 8,64 

Especializada em 
produtos 
padronizados 

19,74 47,47 52,02 145 41.008 7,46 

Não diferencia e têm 
produtividade menor 76,90 11,80 9,81 34 10.033 6,89 

M
ul

tin
ac

io
na

is
 Inova e diferencia 

produtos 0,55 17,70 16,42 872 111.662 10,18 

Especializada em 
produtos 
padronizados 

1,52 14,74 13,35 352 92.331 9,71 

Não diferencia  e têm 
produtividade menor 0,16 0,37 0,27 177 43.225 9,43 

Fonte: Araújo (2005).  
 

A separação das firmas segundo origem de capital permite obter uma visão 

mais acurada do comportamento dessas firmas “líderes”, e notar que elas se 

aproximam em alguma medida do desempenho exibido pelas multinacionais. Esse é 

um dado importante se considerarmos que, historicamente, as multinacionais 

apresentam melhor performance no Brasil. A título de ilustração, vale mencionar os 

resultados de uma análise comparativa realizada no início da década de 1970 por 

von Doellinger e Cavalcanti (1975), entre grandes empresas nacionais e 

                                            
68 Esse dado ganha ainda maior relevância aliado ao P&D. Isto é, Araújo observou que o aumento de 
1% do tempo de estudo médio do pessoal ocupado, aumenta em quase 14% a probabilidade de a 
firma investir em P&D. 
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estrangeiras em 23 setores da indústria no Brasil69. Segundo os autores, as firmas 

de capital estrangeiro destacavam-se nos seguintes aspectos:  

i. Dirigiam-se para os setores mais modernos e dinâmicos da indústria (como 

mecânico, material elétrico e eletrônico, material de transporte, farmacêutico) 

e dividiam a liderança com as nacionais em segmentos tradicionais (como 

alimentos, vestuário, bebidas etc.); 

ii. Geravam mais empregos (ocupavam 52% mais pessoas);  

iii. Investiam mais (aproximadamente, US$ 7.775 por emprego criado, contra  

US$ 7.000 das nacionais); 

iv. Absorviam mão de obra mais qualificada (pessoas com diploma 

universitário); 

v. A relação valor adicionado/emprego era 53% maior, assim como a 

remuneração era superior (a diferença no salário médio entre múltis e 

nacionais era da ordem de 33%); 

vi. Apresentavam maior propensão a exportar. 

 

Os autores apontam, ainda, que existiam evidências de que as empresas 

multinacionais tendiam a entrar em novos mercados (sobretudo no caso dos países 

menos desenvolvidos) adquirindo empresas locais ou assumindo o controle 

acionário: enquanto, nos anos 1950, essa estratégia teria sido utilizada por cerca de 

22% das empresas americanas, na década de 1970 aproximadamente 70% das 

empresas haviam optado por esse caminho. Em resumo, as empresas estrangeiras 

apresentavam uma série de vantagens sobre as empresas de capital nacional. Essa 

superioridade justificava associar ao capital estrangeiro as boas oportunidades para 

o Brasil não apenas elevar sua capacidade produtiva, o nível de produtividade, o 

contingente e a qualidade da mão de obra empregada, como também acelerar os 

processos de transferência de tecnologia – direta ou indiretamente – para as 

                                            
69 O estudo investigou uma amostra de cerca de 14 empresas por setor, totalizando 318 firmas, 
sendo: 133 empresas multinacionais, 177 nacional-privadas e 8 estatais. As maiores empresas de 
cada setor (por faturamento, patrimônio) foram selecionadas para a investigação. Adotando esses 
critérios, a amostra cobriu cerca de 1,5% do universo da indústria, cerca de 42% do valor da 
produção industrial, 25% do emprego e 65% das exportações. 
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empresas domésticas70. Comparativamente às empresas privadas locais, as 

multinacionais eram tidas como um canal mais promissor para o crescimento e 

desenvolvimento. 

 Ao observar os dados da Tabela 3.6, nota-se que as multinacionais 

continuam a ter um papel proeminente no Brasil. São empresas grandes, com 

participação elevada no valor adicionado e que atraem pessoal com maior nível de 

formação. O fato positivo é que as firmas domésticas do grupo “inova e diferencia 

produtos” dão sinais de que estão empreendendo esforços para, de modo similar, 

conquistar um padrão de competição mais elevado. O grupo sobressai ao conjunto 

das firmas nacionais do ponto de vista do emprego, da participação nas receitas e 

da produtividade e consegue, com isso, estabelecer maior proximidade com os 

indicadores apresentados pelas multinacionais. Na comparação de outros 

indicadores organizados por Araújo (2005), constatamos que: 

• Para além da inovação em produto (realizada por todas as firmas dessa 

categoria), 70% inovaram também em processo, número bastante próximo ao 

exibido pelas estrangeiras, cuja taxa foi de 72%. Esse mesmo indicador para 

as demais empresas brasileiras ficou abaixo de 35%; 

• Comparando os dispêndios em P&D, as empresas nacionais que inovam e 

diferenciam produtos aplicavam, em média, 1,8% da receita líquida de 

vendas, um pouco acima, portanto, ao 1,1% gastos pelas estrangeiras71; 

• Analisando os dados sobre fontes de informação para inovação, verifica-se 

que as empresas que inovam e diferenciam produtos procuram manter muito 

mais contato com os canais no exterior, indicativo de seu maior esforço para 

acompanhar os movimentos e tendências que nascem em outros espaços. 

Para citar alguns exemplos: (i) feiras e exposições internacionais, (ii) redes 

                                            
70 Hoje, no entanto, se reconhece que os efeitos de transbordamentos, sobretudo em termos de 
conhecimento e tecnologia, causados pela presença de empresas multinacionais nos países 
acolhedores são, no mínimo, incertos. 
71 Neste aspecto, vale mencionar que em estudo anterior, Araújo (2004) fez um exercício 
econométrico utilizando os dados de faturamento bruto da Pintec-2000 e conclui que (i) na média, os 
gastos com P&D das empresas domésticas representavam 0,75% do faturamento enquanto os das 
empresas estrangeiras eram da ordem de 0,62%; (ii) de modo geral, as firmas nacionais tendiam a 
gastar 80,8% mais com P&D como proporção do faturamento. 
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de informação informatizadas, (iii) fornecedores de softwares, máquinas e 

equipamentos e (iv) concorrentes foram considerados importante fonte de 

informação para, respectivamente, 44%, 35%, 27% e 23% das firmas que 

diferenciam produtos. No caso das empresas especializadas em produtos 

padronizados, as quatro fontes de informação acima atingiram os índices de 

24%, 15%, 19% e 7%, respectivamente, e entre aquelas que têm 

produtividade menor, 7%, 5%, 6% e 2%, nessa mesma ordem. 

 

Em resumo, essas informações sugerem que um conjunto de empresas 

nacionais tem procurado conquistar e manter uma posição competitiva no mercado 

por meio de um padrão de atuação mais agressiva. As vantagens desse grupo 

manifestam-se: no emprego de pessoal mais qualificado, maior produtividade, maior 

taxa de inovação (em produto e em processo), investimentos mais elevados em 

P&D, maior contato com mercado externo como fonte de informação para as 

inovações e percentual expressivo na receita do setor. Embora na comparação com 

as firmas de capital estrangeiro as empresas domésticas que inovam e diferenciam 

produtos alcancem um desempenho inferior, é possível afirmar que essas empresas 

nacionais seguem orientação parecida a daquelas, no sentido de valorizar 

estratégias mais sofisticadas de competição no mercado. É verdade que o número 

de empresas nacionais com esse estilo de atuação se mostrava, segundo dados de 

2000, praticamente marginal no parque produtivo brasileiro. Mas o fato de existirem 

em número restrito não diminui seu valor. Isso porque mesmo sendo protagonizado 

por poucas empresas, significa um avanço importante nas estratégias empresariais 

no Brasil, haja vista que alguns estudos do começo da década de 90 discutiram a 

insuficiente capacidade das empresas brasileiras para desenvolver novos processos 

e produtos e os baixos investimentos em atividades inovativas, como P&D. Nessa 

linha, é amplamente conhecido o trabalho organizado por Coutinho et al. (1994, p. 

15) no qual se afirma que 

as empresas brasileiras, com poucas exceções, não desenvolveram 
capacitação inovativa própria. O esforço tecnológico acumulado ao 
longo do processo de substituição de importações limitou-se àquele 
necessário à produção propriamente dita. 
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 Logo, os dados reproduzidos aqui para o grupo de empresas classificado 

como mais inovador apontam para o descolamento em relação a esse padrão. Mais 

ainda, representam a oportunidade de o Brasil melhorar o desempenho da 

economia brasileira e se inserir de modo mais dinâmico no comércio global72. 

Acreditamos que as informações sobre o processo de internacionalização de 

algumas empresas brasileiras, apresentadas a seguir, corroboraram essas 

impressões.  

 

 

3.2 A INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

 

O Brasil está mais presente no mercado internacional. A expansão vem 

ocorrendo pela via das exportações e da internacionalização dos negócios. 

Conforme é possível verificar no Gráfico 3.2, desde 2004 o Brasil entrou num ciclo 

mais acelerado de crescimento das vendas para o mercado externo. No intervalo de 

uma década (2001-2010), as exportações brasileiras mais que triplicaram, saltando 

de US$ 58,2 bilhões para US$ 201,9 bilhões, volume esse que representa um 

recorde histórico para o país. 

Como é de amplo conhecimento, essa expansão encontra sustentação, em 

larga medida, no boom das commodities. Entre 1996 e 2010, a participação desses 

produtos na pauta de exportações subiu de 16,4% para 36,4%, o que significa que 

movimentaram nesse último ano US$ 73,5 bilhões.  

 

                                            
72 É digno de nota o fato de que foi com base na existência desse grupo mais dinâmico de empresas 
no Brasil, que Arbix e De Negri (2005, p. 29) levantaram pela primeira vez a hipótese de que a “nova 
competitividade da indústria brasileira” estaria sustentada em “um novo comportamento e visão 
empresarial”. Essa ideia está na origem da presente tese. 



99 

 

	  

Gráfico 3.2 – Exportações Brasileiras, 1996-2009  
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração própria. 

 

A maior participação das commodities no volume exportado não quer dizer, 

contudo, que o Brasil deixou de vender produtos industrializados. Com poucas 

interrupções, predomina desde 1996 o crescimento contínuo das exportações de 

manufaturados, que passaram de US$ 39,9 para US$ 128,3 bilhões, em 2010. O 

quadro torna-se mais delicado quando os números são desagregados por 

intensidade tecnológica do produto. Nesse caso, fica patente a dependência 

brasileira em relação aos segmentos de menor intensidade tecnológica73. Ao longo 

da última década, os segmentos de baixa e média-baixa tecnologia responderam, 

em média, por 60% das exportações industriais brasileiras. Esse resultado impõe 

desafios importantes ao Brasil, visto que nas áreas mais intensivas em 

conhecimento estão as maiores oportunidades de crescimento sustentado. 

 Não obstante a necessidade de elevar o padrão da pauta de exportações, é 

positivo notar que mais empresas brasileiras estão buscando o mercado externo. 

Esse movimento ganha um peso maior quando se recorda que a integração do 
                                            
73 A classificação adotada pela Secex é a mesma definida pela OCDE. A discriminação dos setores 
encontra-se no Anexo.  

Fonte:	   ARBIX;	   CASEIRO,	   2011.	   Elaborado	   pelos	   autores	   a	   partir	   de	   dados	   do	   Banco	  

Central. 
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comércio exterior às estratégias de investimento e de crescimento costumava ser 

vista como uma debilidade das empresas brasileiras (VEIGA, 2002). O ato de 

exportar tende a requerer das empresas o desenvolvimento de um conjunto de 

capacitações e de ativos específicos para atender as exigências do mercado de 

destino. O trabalho envolve desde os aspectos logísticos, passando pela formação 

de corpo técnico para negociar em outro idioma até a adequação de linhas de 

produtos e tecnologias às especificidades do país importador. Tendo em vista os 

ativos que são mobilizados e a complexidade que esse processo pode assumir, o 

fato de empresas brasileiras estarem ganhando o mercado externo denota, de 

algum modo, a capacidade empreendedora das mesmas74. 

 A esse respeito, ainda mais revelador parece ser a incursão das empresas 

brasileiras em outros países mediante a aquisição de firmas, fusões ou implantação 

de filial. As informações sobre os investimentos externos diretos (IED) feitos pelo 

Brasil mostram que ocorreu um expressivo crescimento dessas transações neste 

começo de século. Somente em 2007, as empresas brasileiras estiveram envolvidas 

em 66 processos de aquisição (FDC, 2008). Em 2008, entre os países emergentes, 

o Brasil foi o terceiro, com 14 aquisições no exterior, atrás somente da China, com 

36, e Índia, com 20 (ARBIX; MIRANDA, 2009).  

 As empresas brasileiras aceleraram o volume despendido com aquisições 

fora do país num curto espaço de tempo: entre 1996 e 2001, foram aplicados cerca 

de US$ 12 bilhões, enquanto no período de 2002 a 2006 foram quase US$ 40 

bilhões (MÓDULO; 2010)75. Em 2009, o volume total de IED brasileiro recuou por 

conta da crise internacional, mas as maiores empresas nacionais com investimentos 

em outros países deram continuidade às suas estratégias expansionistas, tendo 

aumentado o número de funcionários tanto no exterior (em cerca de 24.000 ou 14%) 

quanto no Brasil (em torno de 21.000 ou 5%) (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2010). O 

balanço de 2010 mostra a retomada vigorosa dos investimentos. Nesse último ano, 
                                            
74 Araújo (2006) mostra que dentre as vantagens de uma empresa exportadora vis-à-vis uma não 
exportadora estão: i) produtividade 50,2% maior; ii) faturamento 169,1% superior; iii) remuneração 
dos trabalhadores em média 16,3% mais alta e iv) o emprego de 83% mais pessoas. 
75 Em 2006, a Vale adquiriu uma das principais mineradoras do mundo, a canadense Inco, por US$ 
18 bilhões, o maior valor já negociado por uma empresa brasileira. 
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o volume movimentado pelas empresas brasileiras em aquisições em outros países 

alcançou a marca histórica de US$ 26,8 bilhões, soma superior ao total investido ao 

longo de toda a década de 1990 em processos de aquisição estrangeira (ARBIX; 

CASEIRO, 2011). O Gráfico 3.3 apresenta a evolução do fluxo de investimentos nas 

duas últimas décadas, deixando entrever como a atuação internacional das 

empresas brasileiras, com a expressão que assume hoje, constitui uma realidade 

bastante recente76.  

  

 
Gráfico 3.3 – Estoque de IED das Multinacionais Brasileiras, 1990-2010 
Fonte: ARBIX; CASEIRO, 2011. Elaborado pelos autores a partir de dados do Banco Central.  
  

Atualmente, são exemplos de empresas brasileiras com empreendimentos 

em outros países:  

                                            

76 Com isso não se pretende dizer que estamos diante de um processo totalmente novo. Existem 
informações de empresas brasileiras desembarcando em outros países ainda nos anos 1970. Há 
registros, por exemplo, da entrada da Copersucar nos Estados Unidos, em 1976, assim como da ida 
da Gradiente para a Inglaterra e da abertura de um escritório comercial, pela Embraer, nos Estados 
Unidos, ambos em 1979 (VEIGA; IGLESIAS, 2002). O que está em jogo agora é a magnitude do 
processo, que  não se restringe a um ou outro caso isolado, mas que assume a forma de uma “onda” 
de internacionalização. Aqui está a novidade. 

 

Estoques	  de	  IED	  	  

 

em US$ bilhões 

Fonte:	   ARBIX;	   CASEIRO,	   2011.	   Elaborado	   pelos	   autores	   a	   partir	   de	   dados	   do	   Banco	  

Central. 

Fusões	  e	  aquisições no	  exterior 
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• A Embraer, que no começo dos anos 2000 abriu na China sua primeira 

unidade produtiva fora do Brasil, e anunciou, em 2008, a construção de mais 

uma fábrica no exterior, dessa vez no estado da Flórida (Estados Unidos), a 

qual deve se dedicar à produção de jatos executivos;  

• A Sabó, Weg e Marcopolo, cuja expansão internacional tem priorizado a 

formação de joint ventures ou aquisição de firmas estrangeiras;  

• No segmento de cosméticos é conhecido o caso da Natura, que se expandiu 

para a América Latina e procura fincar a marca no concorrido mercado 

europeu, tendo escolhido Paris como espaço para a abertura de sua primeira 

loja de varejo e do seu “centro satélite de pesquisa e tecnologia”; 

• Em tecelagem, destaca-se o Grupo Coteminas, que em 2005 partiu para o 

mercado norte-americano, onde adquiriu a Spring, naquela ocasião, uma 

empresa cerca de quatro vezes maior do que a brasileira (CASTANHEIRA, 

2007); 

• A São Paulo Alpargatas (fabricante das legítimas Havaianas), presente em 

outros países com escritórios e pontos de revenda desde os anos 2000; 

• Na área de fármacos, a Eurofarma, que comprou três empresas na América 

Latina em dois anos (2009-2010), como parte de sua estratégia de se 

posicionar entre os três maiores laboratórios farmacêuticos do país até 2015 

(SCARAMUZZO, 2010); 

• A fabricante de refrigeradores comerciais, Metalfrio, que se tornou 

multinacional em 2006, após a incorporação de uma empresa dinamarquesa. 

Além das unidades de distribuição na Dinamarca e Estados Unidos, a 

Metalfrio possui fábricas no México, Rússia, Ucrânia e Turquia;   

• No setor de serviços, temos a Totvs – 9ª posicionada no mercado mundial de 

softwares de gestão, 3ª no mercado latino-americano –, atualmente com 

subsidiárias na Argentina, Portugal e México (BRUNHARA, 2009).    

A Tabela 3.7 cita alguns casos de empresas industriais que se 

internacionalizaram e as regiões em que estão presentes. Fica ainda mais evidente 

nos dados abaixo que o caminho da internacionalização tem sido seguido por 

empresas de diferentes segmentos e, muito importante, se direcionado para 



103 

 

mercados tão concorridos quanto o norte-americano, europeu e asiático. Das 15 

empresas listadas, 11 possuem algum negócio nesses diferentes mercados e 8 

estão presentes em todos eles, como são os casos da Bematech, Weg e Sabó.  

Tabela 3.7 – Empresas Internacionalizadas segundo Localização, 2009 

Empresas Principais 
produtos 

Total de 
países 

Localização das Empresas 

América 
Latina 

América do 
Norte Europa África Ásia Oceania 

Vale Minérios 33 15% 6% 15% 21% 36% 6% 

Weg Motores  20 25% 5% 40% 0% 25% 5% 

Brasil 
Foods 

Alimentos 20 25% 0% 45% 0% 30% 0% 

Marfrig Alimentos 12 33% 8% 42% 8% 8% 0% 

Randon Reboques  10 30% 10% 10% 30% 20% 0% 

Tigre Tubos e 
conexões 

9 89% 11% 0% 0% 0% 0% 

Natura Cosméticos 9 78% 11% 11% 0% 0% 0% 

Marcopolo Ônibus 7 43% 0% 0% 29% 29% 0% 

Sabó 
Peças para 
veículos 7 14% 14% 43% 0% 29% 0% 

JBS-Friboi Alimentos 7 43% 14% 14% 0% 14% 14% 

Bematech Impressoras  6 17% 17% 33% 0% 33% 0% 

Embraer Jatos 5 0% 20% 40% 0% 40% 0% 

Artecola Adesivos, 
laminados  

5 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Lupatech Máquinas e 
Mat. elétricos 

3 67% 33% 0% 0% 0% 0% 

Marisol Vestuário 2 50% 0% 50% 0% 0% 0% 

Fonte: Fundação Dom Cabral (2010). 

  O destino escolhido por essas empresas confere um caráter distinto ao 

processo de internacionalização originado no Brasil. De acordo com Arbix e Caseiro 

(2011), pelo menos dois aspectos sobressaem na dinâmica brasileira: 
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i) Diferentemente do que sugere a literatura internacional, as multinacionais 

brasileiras não necessariamente se consolidam como players regionais 

para depois partirem para uma escalada global;   

ii) Nem tampouco o ritmo da expansão é gradual, partindo das economias mais 

afins e próximas geográfica e culturalmente.  

 

Em diversos casos, países europeus, por exemplo, entraram na mira dessas 

empresas desde muito cedo. Foi assim com empresas como a Natura e Bematech. 

Isso explica que o mapeamento dos investimentos revele a maior concentração dos 

recursos na Europa e América do Norte do que nos vizinhos latino-americanos – 

segundo dados de 2008, o volume investido apenas nos Estados Unidos (US$ 10,5 

bilhões) superava o montante destinado à América Latina (US$ 8,05 bilhões). Para 

Arbix e Caseiro, esses resultados demonstram a preferência das multinacionais 

brasileiras em se instalar nos mercados maiores e mais dinâmicos, a despeito dos 

desafios mais complicados que tal estratégia possa engendrar. 

Estudo do IPEA com foco na internacionalização de empresas entre os 

países do bloco BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) corrobora essas informações 

de expansão para mercados mais competitivos, dando ênfase para os negócios com 

a Ásia. Segundo o estudo, houve um crescimento significativo das transações entre 

os períodos de 1990 a 2000 e de 2005 a 2007, quando as aquisições do Brasil 

nesses países triplicaram, passando de 3,0% na década de 1990, para 9% no 

triênio 2005-2007 (enquanto isso, as da Índia subiram de 0,6% para 6% e as dos 

chineses aumentaram de 2,3% para 6%, respectivamente) (VAINSENCHER, 2009). 

A importância do continente asiático na distribuição dos negócios brasileiros se 

traduz no fato de a China se colocar como um dos cinco principais destinos dos 

investimentos.  

Vale mencionar que a intensificação dos processos de internacionalização, 

de uma maneira geral, é percebida no aumento do número médio de subsidiárias 

por empresa. Na comparação das informações para os anos de 1994 e 2006, 

constata-se que no primeiro ano as empresas tinham em média 2,6 unidades no 
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exterior, ao passo que em 2006 esse índice havia subido para 5,7 (CASEIRO, 

2009). Ou seja, a média mais que dobrou. 

Os objetivos que têm levado essas empresas para outros mercados variam. 

Entre outros, são apontados ganhos de escala, superação de barreiras tarifárias e 

não tarifárias, facilidade para vender para outros mercados, acesso a fontes de 

financiamento, maior proximidade com o cliente, valorização da marca, apropriação 

de ativos específicos, como capacitação tecnológica e mercadológica (BONAGLIA; 

GOLDSTEIN; MATHEWS, 2007; HIRATUKA; SABBATINI, 2011).  

 De acordo com o mais recente relatório da Fundação Dom Cabral (FDC, 

2010), instituição que vem acompanhando a evolução do processo de 

internacionalização das empresas brasileiras, das 40 empresas que participaram da 

última pesquisa, praticamente a metade (19) respondeu que o principal objetivo em 

adotar a estratégia de internacionalização foi melhorar ou manter a posição em 

relação aos competidores. A segunda razão mais citada (por 17 empresas) foi a 

busca por expansão das vendas/lucros no exterior. O aspecto tecnológico parece ter 

recebido bem menos atenção desse grupo em questão.  

Por outro lado, Francischini (2009) analisou três casos de empresas que 

internacionalizaram suas atividades – Opto, Lupatech e Bamatech – e indicou que, 

muito embora o fator comercial tenha sido relevante para as decisões, essas 

empresas identificaram a inserção em outros mercados como  uma fonte 

fundamental para a renovação dos conhecimentos e das habilidades de 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias. As unidades no exterior funcionariam 

como uma espécie de “antena mercadológica” que capta as tendências dos setores 

e contribui para a formação de parcerias em pesquisa.  

Sob esse aspecto, vale citar mais uma vez a experiência da Natura, visto que 

a empresa abriu na França um centro de pesquisas que busca justamente contribuir 

com a empresa em seus processos de inovação. O foco no aprendizado e em novas 

tecnologias também foi o que mobilizou a Smar, produtora de equipamentos de 

automação para a indústria de açúcar e álcool, a abrir duas unidades dedicadas à 

P&D nos Estados Unidos; assim como teria determinado a compra efetuada pela 

Gerdau de uma fábrica na Espanha, em 2006 – o fato de se tratar de uma empresa 
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que possuía um centro de P&D com 30 pessoas ocupadas, com domínio de todo o 

processo produtivo e parcerias com clientes e fornecedores para desenvolvimento 

de produtos especiais, teria sido o fator decisivo para o fechamento do negócio 

(VASCONCELOS, 2010).  

 Ainda são necessários estudos mais abrangentes que explorem a natureza e 

os propósitos desse movimento de internacionalização no qual tem tomado parte a 

indústria brasileira. Todavia, há sinais de que o estabelecimento de bases em outros 

mercados traz ganhos não apenas do ponto de vista do emprego gerado no país de 

origem (ARBIX; SALERNO; DE NEGRI, 2005; FDC, 2010), como também 

proporciona acesso a novos mercados de consumo, a novas fontes de 

conhecimento, à mão de obra bem treinada e a novas oportunidades de 

colaboração em pesquisa e desenvolvimento de produtos – fatores esses que só 

tendem a contribuir para o aumento da competitividade das empresas e que 

operado efetivamente como elementos de atração.  

Por esses motivos, é importante o apoio governamental a esse processo, tal 

como vem ocorrendo nos últimos anos via BNDES, Apex e Banco do Brasil. 

Especialmente a partir de 2005, o governo assumiu uma posição mais ativa, 

passando a oferecer linhas de créditos especiais para a internacionalização de 

empresas por intermédio do BNDES. Graças ao suporte concedido por esse novo 

programa, o frigorífico JBS-Friboi se tornou o líder mundial na produção de carnes. 

Mas a grande participação dos recursos públicos em transações envolvendo 

segmentos mais tradicionais, como foi o caso da Friboi, também têm alimentado 

críticas que merecem ser analisadas com atenção. De qualquer modo, é positivo o 

maior compromisso do Estado com esse debate77.  

O movimento de internacionalização demonstra, portanto, o comportamento 

mais agressivo das empresas brasileiras no mercado e sua maior capacitação para 

lidar também com as diferenças inerentes a esse processo, afinal, conforme destaca 

Fleury (2006), 

                                            

77 Para uma discussão mais detalhada sobre o papel do governo no movimento de 
internacionalização, ver Arbix e Caseiro (2011), Schneider (2009) e Finchelstein (2009). 
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as notícias [sobre internacionalização] revelam não apenas as facetas 
positivas de uma nova fase da indústria brasileira, mas também novas 
– e nem sempre previstas – realidades que acabam se constituindo 
em grandes desafios surgidos nesse processo de internacionalização.  

 

  Nestes termos, a estratégia de internacionalização é entendida aqui como 

uma das manifestações do fenômeno do empreendedorismo no Brasil, talvez aquela 

que melhor sintetize a elevação do padrão de competição das empresas do país 

nos dias correntes.  

Continuaremos essa discussão sobre empreendedorismo no próximo 

capítulo, analisando outros aspectos revelados em uma pesquisa qualitativa com 

um conjunto aproximado de cem empresas brasileiras. 
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4 ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA  

 

 

Este capítulo explora os dados de uma pesquisa qualitativa ainda inédita, a 

Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação – Paedi, 

dando sequência à discussão acerca das manifestações do empreendedorismo no 

Brasil. 

 A Paedi constitui um desdobramento do estudo organizado pelo IPEA, 

Inovação, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras, 

mencionado no capítulo anterior. A pesquisa foi realizada ao longo do ano de 2006, 

pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) em parceria com o IPEA, 

instituição contratante da investigação78. Seu objetivo foi explorar em maior detalhe 

a dinâmica de algumas empresas que se destacaram no estudo do IPEA, mais 

precisamente as empresas classificadas como inovadoras e diferenciadoras de 

produtos (grupo A) e as especializadas em produtos padronizados (grupo B), sendo 

que para compor o último grupo foram selecionadas as firmas cujo perfil mais se 

aproximava do das empresas de tipo A. Ou seja, cujas características indicavam a 

probabilidade de virem a inovar em produto novo  para o mercado e a obter preço 

prêmio de exportação acima de 30%79.  

 A Paedi consistiu da realização de entrevistas com dirigentes80 de 106 

empresas industriais de capital majoritariamente nacional. O problema concreto era 

compreender como os temas da inovação e da exportação entravam na agenda das 

respectivas firmas. De um lado, procurou-se apurar em que medida a inovação era 

importante para o crescimento recente dessas empresas e como as mesmas 

                                            
78 Sob a coordenação do professor Alvaro Comin, a autora da tese teve a oportunidade de integrar a 
equipe que fez o trabalho de campo. 
79 A identificação desse grupo foi feita a partir do cálculo da receita total, gastos com P&D em relação 
à receita liquida, remuneração e tempo de estudo médio do trabalhador, com controle por CNAE e 
unidade da federação. 
80Basicamente, presidentes, vice-presidentes, diretores e gerentes. 
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organizavam o processo inovativo (se possuíam departamento de P&D, se 

estabeleciam parcerias, se buscavam informação em outros países etc.). De outro 

lado, procurou-se avaliar qual o papel do mercado internacional nos negócios da 

empresa (se a firma exportava, quais dificuldades eram enfrentadas naquele 

momento ou já haviam sido enfrentadas para exportar, que tipo de exigências 

tinham de cumprir para entrar em outros mercados etc.). A coleta dessas 

informações foi feita mediante a aplicação de um questionário semiestruturado nas 

entrevistas, dividido em blocos, com questões sobre (i) a trajetória profissional do 

entrevistado; (ii) o processo de inovação na empresa; (iii) as exportações da firma; 

(iv) a percepção do entrevistado sobre as políticas públicas de apoio à inovação, à 

exportação e ao investimento privado; (v) a participação em entidades de classe81. 

Todas as entrevistas foram presenciais, gravadas e com duração em torno de 60 a 

90 minutos. O material foi integralmente transcrito, gerando um arquivo com mais de 

2.000 páginas. 

 Para os fins do presente trabalho, interessam os trechos em que foram 

comentadas mais diretamente as estratégias de crescimento no mercado. Ao longo 

do texto serão reproduzidas partes dos depoimentos na intenção de ilustrar o 

debate. Conforme procuraremos demonstrar, na Paedi é possível identificar pelo 

menos duas facetas do empreendedorismo no Brasil, que ajudam a compreender o 

desempenho diferenciado dessas firmas no mercado. Antes de passarmos à análise 

do material, descreveremos sucintamente o grupo investigado. 

 

 

4.1 UM RETRATO DAS EMPRESAS DA PAEDI 

 

 

                                            
81 O questionário está disponível no Anexo. 
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Nossa análise compreende 96 das 106 entrevistas realizadas pela Paedi82. 

Mais da metade dessa amostra é formada por empresas criadas no período de forte 

industrialização do país (até a década de 1970). Se somadas àquelas constituídas 

nos anos 80, significa que 94% nasceram ainda no regime de economia fechada e 

tiveram, portanto, de se adaptar ao novo contexto dos anos 90. O gráfico abaixo 

apresenta as empresas por período de fundação. 

	  

Gráfico 4.1 – Distribuição das Empresas da Paedi, segundo Data de Fundação 
Fonte: Paedi. Elaboração própria. 

  

Considerando as empresas que declararam o contingente ocupado em 

dezembro de 2005 (74 ao todo), vemos que a amostra contempla um número alto 

de firmas grandes, com mais de 500 pessoas ocupadas; em segundo lugar, 

aparecem as empresas médias, que empregam de 100 a 499 trabalhadores e; em 

menor quantidade, as pequenas, com menos de 100 funcionários83. 

                                            
82 Dez entrevistas foram excluídas por conterem falhas na gravação ou por terem se mostrado vagas, 
superficiais. 
83 Dentre as que não concederam informação, pelo menos dez são empresas de grande porte. 
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Gráfico 4.2 – Distribuição das Empresas da Paedi, segundo Pessoal 
Ocupado em 2005 
Fonte: Paedi. Elaboração própria. 

 No que tange ao setor de atuação, observa-se a presença de empresas de 

quase todos os ramos industriais, desde os segmentos considerados mais 

tradicionais, como alimentos, têxteis, calçados e produtos de madeira, até os mais 

complexos, como fármacos, informática, material elétrico e equipamentos de 

transporte. Digno de nota é a elevada participação de quatro setores – (i) produtos 

de informática, eletrônicos e ópticos, (ii) máquinas e equipamentos, (iii) produtos 

químicos e (iv) produtos de borracha e material plástico –, que juntos constituem 

mais de 50% da amostra. A tabela abaixo informa a distribuição setorial das firmas. 

 

Tabela 4.1 – Distribuição das Empresas da Paedi, segundo Setor de Atividade 

Setor  No  Setor  No  

Alimentos  4  Metalurgia  3  

Têxteis  3 Produtos de Metal  1  

Calçados  2  Máquinas, Aparelhos e Material 
Elétrico  

5  

Produtos de Madeira  2  Máquinas e Equipamentos  12  

Reprodução de Gravações  1  Equipamentos de Informática, 
Eletrônicos, Ópticos  

20  

Produtos Químicos  11  Veículos Automotores, Reboques e 
Carrocerias  

7  

Farmoquímicos e Farmacêutica  4  Outros Equipamentos de Transporte  2  
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Produtos de Borracha e Plástico  10  Móveis  1  

Produtos de Minerais Não 
Metálicos  

3  Produtos Diversos  5  

 

 Em suma, os dados correspondem a um conjunto razoavelmente 

heterogêneo: com empresas de diferentes portes e segmentos, que têm em comum 

uma longa tradição no mercado.  

 

 

4.2 DIFERENTES ORIENTAÇÕES EMPREENDEDORAS 

 

 

Conforme antecipado no início deste capítulo, foram selecionadas para 

entrevista na Paedi empresas classificadas pelo IPEA nas categorias “inovam e 

diferenciam produtos” e “especializadas em produtos padronizados”. Nesse último 

caso, a partir de modelos estatísticos, foram escolhidas as empresas que mais se 

aproximavam do perfil do primeiro grupo. Isto significa que a Paedi acabou 

entrevistando um conjunto destacado da indústria brasileira, dotado de certo 

diferencial competitivo. Nosso objetivo é explorar aqui as qualidades distintas 

dessas empresas.  

Desse prisma, segundo as entrevistas deixam entrever, praticamente todas 

as empresas possuem uma visão empreendedora, tendo em vista que buscam criar 

oportunidades para se manter e crescer no mercado. Contudo, e não obstante as 

afinidades que determinaram a seleção da amostra, há diferenças interessantes 

entre as firmas quanto ao que denominamos “orientações empreendedoras”, isto é, 

o sentido que as empresas procuram imprimir aos seus negócios a fim de garantir 

uma boa performance no mercado. Neste caso, o ímpeto empreendedor pode se 

manifestar em pelo menos duas direções. Basicamente, as falas revelam que há 

empresas que apostam mais no esforço contínuo para seguir as tendências de 

mercado, enquanto outras assumem uma postura de busca por maior liderança e, 
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eventualmente, pioneirismo84. Denominamos o primeiro grupo “empresas que 

acompanham o mercado”, as quais manifestam sua capacidade para, 

sistematicamente, imitar/adaptar/inovar produtos e atender às demandas colocadas 

pelos clientes. O segundo grupo, que chamamos “empresas de vanguarda”, para 

além do acompanhamento sistemático das tendências, demonstra forte 

preocupação com atividades de pesquisa, inovação tecnológica mais de ponta e, 

em alguns casos, também com investimentos no exterior em aquisição de firmas ou 

instalação de unidade própria.  

 Como fica claro na descrição anterior, a inovação é um critério importante da 

distinção, sendo analisada em conjunto com as informações sobre realização de 

P&D, mão de obra, relação com as universidades e com o mercado externo. Logo, 

vale a pena esclarecer que se utiliza o termo em sentido abrangente. No caso das 

“empresas de vanguarda”, observam-se inovações mais robustas, que envolvem a 

produção de um produto ou processo melhor, com características superiores ao que 

se vê no mercado. Portanto, mais próximo ao que comumente se define como 

inovação tecnológica. No caso das “empresas que acompanham o mercado”, esse 

tipo de inovação não está descartado, porém, as inovações aqui parecem estar 

associadas, sobretudo, a aperfeiçoamento de produtos disponíveis no mercado, 

ajustes no design, substituição de um tipo de material por outro mais barato etc. Por 

envolverem a geração de valor e representarem novidades do ponto de vista da 

atividade da empresa, abrigamos essas mudanças sob o guarda-chuva da 

inovação. 

 Numa outra ponta, contrastando com os perfis supracitados, quatro empresas 

deram sinais de um padrão mais conservador, mais avesso a mudanças. Seus 

depoimentos sugerem que enfrentavam dificuldades para alinhar sua conduta à 

busca permanente por novas oportunidades. Embora essas firmas possam ser 

representativas de grande parcela do setor industrial do país, do ponto de vista do 

                                            
84 Essa distinção foi originalmente esboçada por Osvaldo López-Ruiz e por mim em relatório da 
pesquisa (RUIZ; MIRANDA, 2007). 
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empreendedorismo tal como visto nessa pesquisa, são empresas pouco 

reveladoras, razão pela qual não são consideradas na presente análise85.  

 Finalmente, vale mencionar que os depoimentos indicam a relação desse 

comportamento com o ambiente que começou a ser construído a partir dos anos 

1990. As oportunidades e desafios surgidos no contexto pós-reformas teriam 

colocado em maior evidência a necessidade do desenvolvimento de atitudes 

empreendedoras por parte das empresas brasileiras. Se nos casos aqui analisados 

as respostas não necessariamente corresponderam ao empreendedorismo 

associado às mudanças tecnológicas de fronteira, ao menos repousaram em 

posturas empresariais mais pró-ativas, marcadas pelo interesse em elevar a 

qualidade e eficiência para concorrer no mercado interno mais competitivo. 

Abordaremos essa questão da abertura de forma breve, apenas para indicar que 

representou um ponto de partida para as orientações empreendedoras que 

identificamos nesse grupo de empresas da Paedi.  

 
 

4.2.1 Anos 90: desafios e oportunidades 

 

 

No capítulo um, em meio à discussão sobre as políticas de fomento à 

atividade industrial, fizemos referências ao comportamento associado ao 

empresariado do setor até os anos 1990. De forma geral, as interpretações 

apontavam para a “indústria existente no país antes da abertura, sumariamente, 

como caracterizada pela ‘baixa produtividade, produtos obsoletos e escalas 

ineficientes’” (CASTRO, 1999, p. 135, com base em um estudo do BNDES). 

Diagnósticos como esse vinham de longa data. Ainda nos anos 1970, Bresser-

Pereira (1972) alertava para o comportamento pouco competitivo do setor industrial 

                                            
85 Essas empresas pertencem aos ramos têxtil, produtos químicos, minerais não metálicos e 
produtos diversos. Ou seja, a maioria segmentos de menor expressão tecnológica. 
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no Brasil, que entendia ser em parte reflexo das distorções inerentes à política de 

substituição de importações: 

a indústria nacional caracteriza-se ainda hoje por custos elevados, em 
termos internacionais. É uma indústria infante que se vai tornando 
idosa sem ter resolvido seus problemas de custos. A produtividade 
não é o determinante fundamental do lucro, na medida em que a 
concorrência internacional é inexistente (dadas as altas tarifas 
alfandegárias necessárias para o processo de substituição de 
importações) e a concorrência interna é desprezível, face à 
imperfeição dos mercados. Nesses termos, já que o aumento da 
produtividade não é condição de lucro, a administração racional, os 
cálculos de investimento precisos, os controles administrativos 
apurados, a racionalização do processo produtivo são colocados em 
segundo plano. (BRESSER-PEREIRA, 1972, p. 187) 

 

Nos comentários de empresas da Paedi, leituras nessa linha são ratificadas. 

No caso, diversas delas reconhecem que o regime de economia fechada permitia 

que deficiências do processo produtivo fossem repassadas para aos preços, que os 

consumidores eram sujeitos a aceitar em vista da baixa competição no mercado 

doméstico. Eventuais perdas decorrentes da defasagem tecnológica podiam ser 

compensadas ainda pelo mercado de trabalho, com disponibilidade de mão de obra 

em quantidade e barata. A combinação desses fatores tornava possível conviver 

com a baixa produtividade e baixa qualidade dos produtos. Após a liberalização da 

economia, porém, essa situação tornou-se insustentável, como aponta o 

depoimento a seguir: 

Os nossos níveis de preços, que suportavam a improdutividade até 
então, iriam baixar. Se nós continuássemos com aquele nível de 
produtividade, nós iríamos consumir reservas e depois entrar em uma 
outra fase de dificuldades. Então, nós destinamos uma grande parte 
das reservas para reformar o parque industrial e enfrentar essa nova 
década [...] Eram até atividades repetitivas demais [que nossos 
processos alimentavam]. [...] Era [empregada] mão de obra porque 
era barata, não tinha aquela competição e você pagava [cobria] esse 
custo lá na frente. (fabricante do setor de impressão e reprodução de 
gravações). 

No trecho a seguir, a mesma empresa distingue seu comportamento ao longo 

do tempo e enfatiza a adoção nova postura a partir dos anos 1990. Como é possível 

notar, é realçado que as habilidades de “gestão” (associadas ao trabalho com 

elevado capital de giro e volumes de estoques) perderam atratividade no novo 
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contexto. As vantagens competitivas tiveram de se basear em outras competências, 

como qualidade e eficiência dos bens e serviços: 

[...] de 71 a 90, o fator de crescimento principal da empresa foi uma 
forte estrutura de vendas, contatos excelentes com os clientes, 
excelente relacionamento. E uma forma de gerenciar o negócio com 
bastante capital. [...] Estoque mais caixa foram a grande ferramenta 
de crescimento. [...] De 90 para cá, percebeu-se que haveria uma 
mudança macroeconômica total. Nós não poderíamos mais trabalhar 
com estoques grandes porque não haveria recursos, visto que as 
margens iriam baixar. Não valeria mais tanto o contato pessoal, 
porque quando a concorrência acirra, também para o nosso cliente as 
amizades começam a ficar um pouco abaladas. [...] As coisas 
[vantagens] tinham que se comprovar realmente com produtos de 
qualidade.  

 

Como essa empresa, diversas outras na Paedi indicam que a reorganização 

das operações industriais foi provocada, em larga medida, pelo acirramento da 

competição interna, decorrente da abertura econômica. Mas é interessante notar, 

que mesmo quando se lembra que as mudanças não se deram sem traumas, as 

empresas convergem para uma avaliação positiva do processo. Reconhecem que 

trouxe vantagens diretas, como os ganhos advindos do maior acesso a mercados, 

insumos, equipamentos e tecnologias, assim como vantagens indiretas, decorrentes 

dos novos métodos organizacionais e gerenciais que foram impelidas a adotar, e 

que se converteram na melhoria da produtividade e do posicionamento no mercado. 

Em outras palavras, apesar da forma dramática com que foram expostos à 

concorrência e pressionados a atualizar, adaptar ou até mesmo reinventar os 

negócios, os dirigentes empresariais não saíram em defesa do passado, do retorno 

ao mercado protegido, ao contrário, prevalece nas entrevistas a valorização do 

ambiente que se forjou desde então. O comentário é representativo dessa visão: 

Nós tivemos um choque, fazendo com que tivéssemos que melhorar 
violentamente a questão de qualidade. [...]. Foi um período bastante 
difícil. Entretanto, foi compensador porque nos firmamos 
principalmente no mercado externo. Essa exposição permitiu um 
amadurecimento da empresa e uma maior responsabilidade em 
relação ao produto. (fabricante do setor de veículos automotores, 
reboques e carrocerias) 
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Na experiência dessas empresas, encontramos, portanto, indicações de que 

novas maneiras de se relacionar com o mercado passaram a ser perseguidas a 

partir dos anos 1990, conforme já apontaram diversos estudos (CASTRO, 1997, 

1999; FLEURY, 1997). Mesmo nos casos em que a chegada dos importados não 

representou uma “ameaça” imediata, a década de 90 parece coincidir com um 

período de realinhamento, revisão das estruturas, quando começa a ser 

pavimentado o caminho para a elevação do padrão de produção. Nas próximas 

páginas, procuraremos mostrar como a capacidade de resposta dessa parcela da 

indústria não se limitou a ajustes defensivos (associados à racionalização, 

modernização de plantas, melhoria de processos). Há empresas que se orientam (i) 

para a construção de competências mais sólidas, fundadas no acúmulo de 

conhecimento e aquisição de tecnologias, (ii) para a incursão comercial em outros 

mercados, (iii) para a busca sistemática de informação no exterior como forma de se 

manter atualizadas das tendências globais. No conjunto, desenha-se um cenário em 

que as firmas se mostram mais engajadas em atividades empreendedoras a fim de 

aumentar a competitividade. Vejamos os dados.     

4.2.2 Empresas de vanguarda 

 

 

Ao todo, foram identificadas 31 firmas de vanguarda, a maioria com tradição 

de atuação no mercado (25 foram criadas até o final dos anos 1970) e de grande 

porte (pelo menos 22 possuíam mais de 500 pessoas empregadas). Essas firmas 

pertencem a diferentes setores, com destaque para equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos (8 casos) e produtos químicos (5 casos). A Tabela 4.1 

traz a distribuição setorial (data de fundação e pessoal ocupado não são informados 

a fim de evitar o reconhecimento das firmas). Um código de identificação (letra e 

número) é adotado para as empresas, e será usado daqui em diante nas citações.     

 
Tabela 4.2 Distribuição das Empresas de “Vanguarda, segundo Setor de Atividade 

Setor No. Empresa 
Alimentos 1 V25 
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Calçados 1 V15 

Equipamento de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 8 V1, V2, V4, V7, V9, 
V14, V17, V18 

Máquinas e Equipamentos 2 V11, V23 
Máquinas, Aparelhos e Material Elétrico 1 V30 
Metalurgia 2 V27, V28 
Outros Equipamentos de Transporte 1 V13 
Produtos de Borracha e Plástico 2 V24, V26 
Produtos de Madeira 1 V12 
Produtos de Minerais Não Metálicos 1 V20 
Produtos Diversos  1 V3 
Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 3 V5, V10, V29 
Produtos Químicos 5 V6, V8, V16, V19, V22 
Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 2 V21, V31 

 

Conforme anunciado anteriormente, as empresas de vanguarda se destacam 

por uma postura mais agressiva frente ao mercado, focada em conquistar posições 

de liderança e pioneirismo em seus respectivos nichos. Chamamos a atenção para 

os depoimentos de quatro diferentes empresas, em que essa característica se 

destaca86:  

Nós temos um heptágono que diz quais são os pontos estratégicos. O 
centro do heptágono é ser uma das dez maiores petroquímicas até 
2012, 2014. (V8) 

*** 
Nós temos essas filiais no mundo inteiro. Há mais de 18 filiais [...] 
Aqui [no Brasil], nós temos hoje, nesse pátio, a maior fábrica de 
motores do mundo. Num só site, num só local. Esse já é o maior pátio 
do mundo e estamos duplicando esse novo pátio fabril anexo. (V30) 

*** 
(...) nós estamos entrando em uma área [biodiversidade] ainda não 
desenvolvida. Então, tem um caminho a ser trilhado e nós vamos ter 
que estar na frente dele, queremos estar à frente dele, porque a gente 
acha que é uma frente competitiva. (V19) 

*** 
O que nós temos procurado fazer é exatamente nos diferenciar com 
isso: sermos pioneiros em determinadas tecnologias. (V29) 

 

                                            

86 Para efeitos de apresentação dos resultados, privilegiaremos ao longo do texto os depoimentos 
somente dessas quatro empresas, e disponibilizaremos para consulta no Anexo 3, relatos das 
demais firmas que subsidiaram a formação do perfil do grupo ora em tela. Pretende-se, com isso, 
delinear minimamente o perfil de algumas firmas e mostrar a coerência do discurso das mesmas. O 
mesmo procedimento será usado para abordar as empresas que “acompanham o mercado”.  
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 Como é possível notar, liderança, investimento, inovação são algumas das 

palavras que sobressaem nos trechos das entrevistas acima citados, e que se 

repetem no repertório de outras empresas identificadas pela categoria “empresas de 

vanguarda”. Constata-se nesse grupo o compromisso com inovação tecnológica e 

pesquisa. Faz parte da rotina o lançamento de produtos fabricados com tecnologia 

própria, desenvolvida internamente ou em parceria. Para citar alguns exemplos:  

i) a empresa do setor químico (V8) menciona o fornecimento, para 160 países, 

de “polietileno de ultra peso”, material usado na fabricação de coletes à 

prova de bala, esteiras de transporte de metal, esquis etc. “[Somos] o 

segundo maior fornecedor [no mundo]. É uma tecnologia que nós 

desenvolvemos, com os nossos recursos”, afirma o entrevistado;  

ii) a outra empresa do mesmo setor (V19) cita um hidratante desenvolvido a 

partir de pesquisas feitas com uma planta encontrada na região norte do 

país. O efeito anestésico dessa planta foi incorporado a um creme para o 

rosto para suavizar as linhas de expressão. Segundo a empresa, um 

grande diferencial está na concentração que se obteve dessa da planta: 

“nós desenvolvemos tecnologicamente uma forma de concentrá-la mil 

vezes, de um jeito que não vão químicos [...] é um processo totalmente 

natural, é uma tecnologia que a gente acabou desenvolvendo 

internamente”; 

iii)  a empresa do setor farmoquímico (V29) comenta o desenvolvimento de uma 

vacina animal a partir de uma associação inédita de “artigos químicos ou 

de antígenos” que garantiu liderança no mercado. Nas palavras do 

entrevistado:   

[...] na medida em que reuniu, construiu essas competências na parte 
farmacêutica e biológica, a gente passou a inovar, principalmente, na 
associação de novos produtos. Acho que foi onde a gente mais 
conseguiu dar um salto para frente, inclusive rompendo alguns 
paradigmas, como, por exemplo, juntar um produto antiparasitário, 
que em geral tem os antiparasitários como uma classe, com um 
produto que age no metabolismo, como vitaminas e minerais. A gente 
fez uma associação que é um produto de enorme sucesso 
mercadológico. A gente foi a primeira empresa a propor isso. 
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Esses exemplos apontam, para usar os termos de Mirra (2009), uma “postura 

de desenvolvimento de tecnologia”. Este é o ponto-chave: a oferta de inovações 

tecnológicas desenvolvidas internamente, de preferência, inéditas para o mercado, 

torna-se a fonte principal do crescimento. Nesse sentido, uma das empresas do 

setor químico (V8), cita que a cada R$1,00 investido na área de P&D, R$4,5 são 

retornados para a empresa, ou posto de outra forma, 15% do faturamento anual 

provêm de produtos criados nos últimos dois anos; no caso da empresa de 

máquinas, aparelhos e material elétrico (V30), 48% do faturamento são atribuídos 

aos lançamentos dos últimos cinco anos.  

Essa centralidade conferida ao desenvolvimento tecnológico exige a 

estruturação de áreas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento (P&D), assim como 

maiores investimentos em recursos humanos. Desse ponto de vista, vemos que das 

19 firmas desse grupo que informaram o nível educacional do pessoal alocado em 

P&D, praticamente todas possuíam no seu quadro funcionários com graduação e 

pós-graduação (somente uma empresa informou não ter nenhum pós-graduado, 

talvez não por acaso, uma empresa com menos de 100 pessoas ocupadas)87.  

 Diversas dessas empresas declaram que o departamento de P&D teria sido 

criado antes dos anos 1990, ou seja, em um período em que a competição no 

mercado doméstico era menos acentuada e a questão da tecnologia menos 

presente no discurso e prática empresarial (CASTRO; 1997; CASTRO et al., 1999; 

FLEURY, 1997; MIRRA, 2009). Essa discussão não foi aprofundada nas entrevistas, 

logo, é possível que em alguns casos não houvesse de fato uma estrutura 

formalizada de P&D, mas embriões da área. De qualquer modo, o mais relevante é 

que os relatos sinalizam a crescente importância que essas atividades assumiram 

nos anos 2000. Estava ocorrendo a revisão dos modelos até então em vigor, que 

ganhavam cada vez mais em termos de formalização e complexidade. As empresas 

estavam apostando no aumento dos gastos, em novas formas de gestão da 

inovação (como a “inovação aberta”), qualificação dos recursos humanos, formação 

                                            
87 As empresas foram convidadas a responder um questionário antes da realização da entrevista em 
que deveriam informar, entre outras coisas, a data de criação do P&D e a quantidade de pessoas 
alocadas (técnicos, graduados e pós-graduados), em 2005. 
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de ambientes de discussão de ideias, instituição de reuniões periódicas com 

especialistas etc. Em outras palavras, havia um movimento de aperfeiçoamento das 

estruturas com vistas ao fortalecimento tecnológico das respectivas organizações, 

que envolvia novas formas de articulação interna e externamente à empresa, 

inclusive com tendência de busca por uma aproximação cada vez maior com 

universidade e centros de pesquisa. Os depoimentos abaixo nos dão pistas dessa 

nova realidade:  

  (...) a gente acabou de tomar uma decisão, há um ano atrás: para os 
próximos dez anos a gente gostaria de implementar um modelo, que 
a gente chama de open innovation (inovação aberta), onde parceiros 
e fornecedores de tecnologia, ou fornecedores de matéria-prima, 
universidades são parceiros fundamentais para nos ajudar na 
tecnologia. (V19) 

*** 
Foi criado em 98 o comitê científico-tecnológico na [empresa].  (...) 
Através do comitê científico-tecnológico nós vamos buscar 
informação fora do Brasil e dentro do Brasil também. (...) nós temos 
relacionamento com a Universidade de Santa Catarina, com 
Universidades do Rio de Janeiro, da Alemanha, nos Estados Unidos e 
assim por diante. (...) E nós nos reunimos uma vez por ano, para viver 
estratégias tecnológicas, ver onde esse mundo está indo, ou seja, 
buscando informação mais voltada para a parte cientifica do que para 
a parte tecnológica em si. (V30) 

	  

 Há, portanto, empenho das empresas para “olhar além de seus muros” 88 

para inovar, pois reconhecem a existência de limites na estrutura interna, não como 

sinal de fraqueza, mas pela impossibilidade natural de dominar todos os assuntos 

num mundo em que o conhecimento e a tecnologia estão em constante processo de 

atualização e o ciclo de vida dos produtos tendem a se tornar cada vez mais curtos. 

Nesse contexto, a interação com outros agentes é entendida como algo necessário 

e saudável para encurtar os processos de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, 

estimular a criatividade. Como parte dessa lógica de agregar competências, as 

empresas apostam em: reuniões do conselho científico mencionadas acima, 

promovidas também por uma empresa do setor de borracha e plástico, cujo grupo é 

denominado “conselho de tecnologia”, ou ainda as “clínicas”, como as realizadas por 
                                            
88 Analisando os dados da Paedi, Freire e Henriques (2007) usam essa expressão em alusão às 
parcerias e consultorias contratadas pelas empresas para realizar inovação. 
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uma fabricante de produtos minerais não metálicos, em que profissionais 

especializados são chamados simultaneamente para trabalhar juntos em problemas 

específicos levantados pela empresa 89.     

Dentre esses processos de interação, merece destaque a relação 

universidade-empresa. O interesse em acelerar os processos de desenvolvimento 

de novos produtos e processos parece levar as empresas a apostar mais nas 

parcerias com as universidades e centros de pesquisa. Mesmo quando se faz 

menção às divergências de ritmo e metas90, as empresas realçam quão importantes 

são os recursos que podem ser explorados junto a essas instituições. 

Aparentemente, à medida que as inovações vão se tornando mais complexas, maior 

valor é conferido a esse tipo de relacionamento. Uma das empresas comenta que 

essa interface com a universidade é tão forte em algumas situações, que se torna 

difícil identificar a fronteira que separa as atividades entre os dois agentes:  

Na verdade, nós temos um negócio chamado “Inovação Estendida”. 
Hoje, em alguns casos, a gente não sabe onde termina, onde inicia a 
cerca da [empresa], tamanho o nível de cooperação e integração que 
nós temos. Nós montamos um laboratório, por exemplo, dentro da 
ULBRA [Universidade Luterana do Brasil] [...] Todo desenvolvimento 
do nano compósito, a parte de ciência, foi desenvolvida dentro da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma outra parte está 
sendo desenvolvida em São Carlos. (V8) 

 

Esta outra empresa faz referência à rede que costurou com diferentes 

universidades no país e fala de sua ambição de estender essas associações para 

as universidades no exterior:  

                                            
89 Vide relatos nos Anexos (Aprimoramento das Estruturas, empresa V26 e V20, respectivamente) 
90 A existência dessa relação não significa que o processo transcorre sempre tranquilamente. Os 
vínculos não são estabelecidos de um dia para o outro, nem tampouco o convívio está livre de 
tensões. Há que se lidar com divergências de timing, que se garimpar as universidades e centros 
mais abertos ao trabalho cooperativo, fazer um esforço para construir laços de confiança. Não à toa, 
uma empresa do setor de equipamentos de informática (V4) disse sempre ter tido “uma relação 
pessoal anterior a um projeto institucional” bem sucedido, pois é por meio do contato prévio que 
consegue abrir as portas seguintes. Ou seja, há percepção de que estabelecer formas de parceria 
com as instituições de pesquisa traz vantagens, mas ainda é preciso cultivar mais essa relação para 
que se torne mais amigável, livre de amarras e resistências de ambos os lados e possa gerar 
resultados cada vez mais virtuosos. 
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A [empresa] tem convênios com várias universidades e institutos [...] 
pelas competências específicas que estão espalhadas. Por exemplo, 
as vacinas, você tem n tipos de vacinas, uma vacina pode ter n 
antígenos. Então, o cara que conhece o antígeno de uma doença 
está no Rio Grande do Sul, o outro está em São Paulo. Você tem que 
associar [essas] diversas competências, montar isso aí, para você ter 
tudo à mão. [...] Tem equipes, inclusive tem projetos, que são multi-
institucionais. Nessa fronteira genômica, que a gente também está 
tocando nisso, tentando aprender, tenho um projeto no Rio Grande do 
Sul do qual fazem parte 11 instituições e cuja coordenação é feita 
pela [Universidade] Federal do Rio Grande do Sul. Então, cada um 
traz uma competência e tal [...] Eu quero usar centros de pesquisa na 
França, nos Estados Unidos, não quero ficar com um exército de 50, 
100, 200 caras aqui [dentro da empresa]. (V30) 

  

A busca de suporte para o desenvolvimento de determinado produto constitui 

apenas uma forma de interação. A universidade é procurada também para 

desenvolver cursos específicos para a mão de obra, tanto no nível da graduação 

quanto da pós. Esse é o caso de uma empresa de metalurgia, que desenvolveu com 

uma universidade privada um curso de engenharia em fundição visando qualificar 

seus funcionários e atrair novos candidatos já com essa formação91. Nesta outra 

experiência, a empresa cita a existência tanto de contratos de longa duração com 

universidades quanto a implementação de um curso de mestrado:     

PAEDI – Cada um destes é um contrato específico que foi feito uma 
parceria com a universidade?  
Sem dúvida. Alguns com duração longa [...] [Temos] vários contratos 
de desenvolvimento em tecnologia. Agora nós temos muito forte com 
eles o treinamento dos nossos engenheiros – curso de 
especialização, mestrado. No momento, nós estamos com dois 
cursos de mestrado envolvendo a Universidade Federal de Santa 
Catarina, na área mecânica e na área elétrica. São ao todo 60 
engenheiros fazendo mestrado. Engenheiros da [empresa] fazendo 
mestrado pela universidade federal com o curso totalmente pago pela 
[empresa]. Já formamos três turmas de especialização em máquinas 
elétricas, mais uma em transformadores, mais uma em potência. 
(V30) 

 

 Tais experiências estão se tornando mais comuns, mas ainda contrastam 

com o panorama geral brasileiro, em que historicamente predomina a frágil relação 
                                            
91 Vide depoimento da empresa nos Anexos (Proximidade com universidades e centros de pesquisa, 
empresa V28). 
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universidade-empresa92. Essa realidade dá mais relevo às experiências aqui 

mencionadas. Vistas a partir da lente empresarial, essas formas de interação 

sugerem para as outras firmas que para se posicionar na “vanguarda do mercado” é 

importante ter capacidade para se relacionar com as universidades e acionar os 

diferentes recursos distribuídos entre as mesmas, de modo a abreviar os caminhos 

trilhados nos processos de inovação. De uma perspectiva mais ampla, do 

desenvolvimento do país, significa avançar na construção de uma sociedade mais 

competitiva, como sugere Mirra (2009, p. 63): 

A clivagem entre o universo acadêmico e o setor de produção faz 
parte [...] da malha intrincada que compõe o nosso 
subdesenvolvimento. O que confere, às experiências de articulação 
em andamento, um primeiro papel estratégico, como ensaios 
localizados de superação de nossa dependência. 

 Outro aspecto relevante diz respeito ao financiamento das atividades 

inovativas. Quase todas as firmas desse grupo de vanguarda declararam captar 

recursos junto aos programas do governo. A resposta afirmativa foi dada por 27 das 

31 empresas93. Nas entrevistas não foram detalhados os programas em questão 

nem a participação percentual no montante total investido, apenas foram 

mencionados nomes de instituições como a Finep, o BNDES (possivelmente 

utilizado para modernização de maquinário e expansão física), a FAPESP – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e a FAPEMIG – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Mas, tendo em vista o 

relativo baixo alcance dos programas públicos de apoio94 e a burocracia para a 

aprovação e liberação dos recursos (que muitas vezes pode desestimular a 

formulação de pedidos), o fato de essas empresas submeterem projetos às 

instituições de financiamento parece mais um indicativo do compromisso com 
                                            
92 Considerando as empresas que estabeleceram algum tipo de cooperação para inovar (4.985), 
segundo dados da última Pintec, cerca de 69% atribuem baixa relevância às universidades, 
percentual semelhante ao obtido na Pintec 2005. 
93 Outras duas estavam candidatando-se pela primeira vez, uma o entrevistado não soube informar e 
uma disse nunca ter recorrido aos financiamentos públicos. 
94 Segundo a Pintec, a quantidade de empresas que acessa os programas públicos de governo 
cresce progressivamente – totalizaram 5.729, em 2005, e 8.654, em 2008, ou seja, houve um 
acréscimo de 50%. Todavia, se comparado ao total de empresas investigadas na pesquisa, ou 
mesmo ao universo das inovadoras, esses números alcançam patamares relativamente modestos 
(9% e 23%, respectivamente).  
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estratégias mais agressivas de competição. Sob esse aspecto, o relato de uma 

fabricante ligada ao setor químico (V6) é ilustrativo de como a intensificação das 

atividades de pesquisa aumenta a procura pelas agências de fomento. O trecho 

citado é uma resposta da empresa à pergunta sobre os motivos pelos quais ela 

ainda não havia utilizado os programas públicos:  

Em primeiro lugar, [a empresa] nunca tinha focado nisso. Sempre que 
tinha recursos fazia, e se não tinha recursos não fazia. Isso 
atendendo às necessidades da organização. Chegou um momento 
em que a própria evolução da organização, o grau de maturidade da 
estrutura de P&D, começa a necessitar cada vez mais recursos. Você 
vai se aprofundando, vai fazendo cada vez mais pesquisas 
sofisticadas, que demandam mais recursos financeiros [...] E daí você 
começa a sentir a corda no pescoço, começa a faltar recursos para 
fazer tudo que você precisa e tudo que você tem de ideias para ser 
implementadas. Daí começa a te cutucar, porque por mais que a 
empresa tenha recursos, sempre vai ter recursos limitados. [...] então 
você começa a procurar recursos fora. Nós estamos vivendo esse 
momento. Você começa a ter necessidade de algo mais robusto [em 
termos] de investimentos. A organização investe, sempre investiu; o 
que nós temos hoje foi construção própria. Mas a gente começa a 
sentir mais e estamos nos aproximando de entidades.  

	  

 O fato de a maioria dessas firmas dispor de apoio público pode ser uma das 

razões do comportamento diferenciado no mercado, especialmente tendo em vista 

que diversas empresas que tiveram acesso a estes recursos frisaram a importância 

dos mesmos para sua performance. Ademais, há chances de que essas firmas 

tenham se revelado ainda mais estimuladas a elevar os gastos próprios em P&D. 

Evidências dessa relação positiva foram encontradas por De Negri, J. A., De Negri 

F. e Lemos (2008b) quando da avaliação do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional – ADTEN, gerido pela Finep. 

Segundo os autores, o acesso das empresas a esse fundo público, no período de 

1996 a 2004, funcionou de modo complementar aos investimentos privados, e não 

como substituto dos mesmos. Mais, os autores encontraram evidências de que o 

programa influenciava positivamente o crescimento das empresas, se medido em 

termos de receita líquida de vendas e pessoal ocupado. 

 Usando essa última informação como gancho, observa-se para esse grupo 

de empresas de vanguarda um significativo aumento do contingente empregado, 
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entre os anos 1996 e 2004. O número total de pessoas ocupadas mais que dobrou 

nessas empresas, qua2ndo o movimento geral da indústria foi de encolhimento dos 

postos de trabalho, segundo informam os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). Além disso, analisada por nível de escolaridade, observa-se que a 

expansão se deu nos estratos de maior qualificação – ensino médio (245% de 

aumento) e nível superior (167%); a contratação de pessoal com ensino 

fundamental oscilou negativamente (-15%), perdendo posições para as demais 

categorias. Nesse caso, é verdade que a indústria brasileira como um todo 

experimentou trajetória semelhante, de substituição da mão de obra com menor 

escolaridade. Todavia, a participação do pessoal com nível superior nas empresas 

de vanguarda ganhou mais espaço do que na média da indústria, como se vê nas 

Tabelas 4.3 e 4.4, o que sugere um esforço maior daquelas firmas para reter 

pessoal qualificado. 

Tabela 4.3 – Pessoal Ocupado nas “Empresas de Vanguarda” da Paedi 

Ano Total de PO Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

1996 40.070 18.842 
(47,0%)   

 

13.806 
(34,5%) 

7.422 
(18,5%) 

2007 83.467 15.998   
(19,2%) 

47.641 
(57,1%) 

19.828 
(23,8%) 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração própria. 
Nota: Dados referentes a 26 empresas. 
 

Tabela 4.4 – Pessoal Ocupado na indústria, exceto Empresas da Paedi 

Ano Total de PO Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

1996 4.793.334 3.493.030 
(72,9%) 

960.690 
(20,0%) 

339.614 
(7,1%) 

2007 4.545.330 1.811.652 
(39,9%) 

2.193.497 
(48,3%) 

540.181 
(11,9%) 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração própria. 

   

O empenho para reunir um quadro de pessoal bem capacitado, com 

criatividade e disposição para desenvolver projetos, pode envolver inclusive a 

atração de profissionais no exterior. No exemplo abaixo, a empresa menciona a 
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contratação de estrangeiros para compor a área dedicada aos projetos de longo 

prazo: 

Ciência de polímeros, esse é nosso grande diferencial. Aqui que está 
o meu pessoal de longo prazo. Esse aqui é para garantir nossa 
sobrevivência no dia a dia, e esse daqui é o pessoal que garante a 
nossa sobrevivência daqui 5, 10 anos, inclusive trabalhando em 
tecnologia de ruptura. Esse é um grupo de 8 pessoas, formado com 
doutores que são multinacionais. Eu chamo de “Força tarefa 
multinacional”. Eu tenho colombiano, eu tenho chileno, tenho 
americano, tenho brasileiros que foram formados lá fora, a maior 
parte dele com pós-doc.  
PAEDI – Por que você quer multinacional? 
Como a intenção da [empresa] é montar unidades fora, nós temos 
que começar a criar uma cultura diferente da cultura brasileira. E é 
boa essa convivência. Minhas próximas aquisições vão ser um 
indiano e um chinês. (V8) 
 

A preocupação com a qualificação, no entanto, raramente se traduz em 

programas sistemáticos de aperfeiçoamento dos funcionários. Em geral, os cursos 

são oferecidos a partir de uma necessidade identificada pela empresa ou de 

demandas especificadas dos interessados. Por isso, chama atenção a política de 

treinamento adotada pela empresa do setor de máquinas, equipamentos e material 

elétrico (V30). Certamente, a capacitação dos recursos humanos está na raiz do 

sucesso dessa empresa no mercado, atualmente uma das líderes mundiais de seu 

segmento. Anteriormente, citamos o exemplo dos acordos cooperativos que ela 

mantém com a universidade para a oferta de cursos de mestrado, dos quais já 

participaram inúmeros de seus engenheiros. Nos comentários a seguir, vemos que 

o esforço para atrair e manter uma mão de obra qualificada e engajada com os 

objetivos da empresa começa desde a contratação dos recém-formados para os 

programas de trainee: 

O primeiro treinamento pesado que eles [engenheiros] recebem é 
quando entram no programa de trainee, que são 8 meses em 
treinamento. Num período, eles ficam trabalhando nos respectivos 
departamentos, e no outro, em sala de aula. [...] Nesse período eles 
têm a chance de conhecer todas as áreas da empresa, eles passam 
por todas as áreas, têm palestras com gerentes dos departamentos 
da [empresa].  
[...]  
Conhecer a empresa e as pessoas. Ou seja, quando ele [trainee] tem 
algum problema para resolver, ele sabe para quem recorrer. 
Segundo, ele vai receber diversos treinamentos técnicos sobre os 
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nossos produtos; administrativos, sobre a maneira de ser da 
[empresa], sobre as políticas dela. Ele vai também desenvolver uma 
atividade de pesquisa, que ele vai ter que apresentar no final do 
programa de trainee. [...] Depois, dependendo da área que ele vai 
atuar, ele vai receber treinamento específico na sua área de atuação. 
[...] A [empresa também] é muito forte em ofertar bolsas de línguas, 
principalmente o inglês. A [empresa] paga 50% do curso de inglês. 
Todo trainee tem esse direito garantido, não precisa nenhum gerente 
propor. 
  

 

Essa outra empresa também comenta o programa para atração de 

estudantes que havia criado recentemente, chamado Academia do P&D: 

[...] a gente tem uma política, está no começo, de tentar desenvolver 
[pessoas] internamente. Então começamos um projeto que se chama 
Academia do P&D. Tem que pegar na saída da universidade e formar 
internamente. [...] A academia do P&D começa no final da 
universidade, talvez nem no final, é no meio da universidade, atraindo 
talentos e tentando desenvolvê-los internamente. (V19) 

 

 Como resultado desse comportamento, essas empresas estão entrando em 

outros mercados, inclusive naqueles mais competitivos. Considerando os dados de 

2005, todas exportavam, embora com margens muito desiguais no caixa – pelo 

menos para 1/3 das firmas as exportações representaram menos de 10% do 

faturamento. Por outro lado, considerando o universo de todas as empresas da 

Paedi que vendiam para os Estados Unidos e Europa, 35 e 32, respectivamente, 

metade ou pouco mais da metade eram empresas de vanguarda (entre as quais, 

algumas com baixa participação das exportações na receita). Além disso, 14 das 

firmas desse grupo já haviam partido para um processo mais agressivo de 

internacionalização, com a abertura de subsidiárias no exterior (filiais comerciais ou 

mesmo unidades fabris). Ou seja, as empresas com perfil de vanguarda 

demonstram propensão acentuada para a inserção internacional e em mercados de 

elevada concorrência. Talvez com políticas governamentais mais favoráveis, o 

volume exportado por algumas delas pudesse ser elevado, assim como expandida a 

criação de unidades no exterior. 

Em síntese, os dados apresentados sinalizam a existência de empresas 

brasileiras determinadas (i) a competir no mercado com produtos de elevado valor 
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agregado; (ii) a adotar uma postura proativa, procurando atuar em cima das 

necessidades concretas, emergentes ou pouco articuladas do seu público-alvo; a 

colocar-se à frente de seus concorrentes e disputar mercado com multinacionais, 

dentro e fora do Brasil95. Conforme procuramos tornar claro por meio da série de 

citações, suas atitudes parecem consistentes com esses objetivos. As iniciativas 

para aperfeiçoar os núcleos de P&D e reunir um quadro de profissionais 

especializados indicam o comprometimento com a inovação e, fundamentalmente, 

com as atividades mais intensivas em conhecimento. O estabelecimento de 

relações cooperativas com as universidades reforça esse caráter mais denso em 

tecnologia, assim como a busca de informação fora do Brasil, vista como necessária 

e prática frequente entre essas empresas. Atividades de benchmarking no exterior, 

acompanhamento de feiras e congressos internacionais e, em alguns casos, 

aproximação junto às faculdades e empresas estrangeiras fazem parte da rotina, 

como meio de se manter atualizadas dos progressos e tendências no mundo da 

tecnologia, da ciência, do comércio. Para os funcionários, essas atividades 

representam ainda oportunidades de qualificação profissional. No conjunto, esses 

dados constituem indícios relevantes de que existem esforços sendo feitos para 

acumular conhecimento, aprendizado, tecnologia, enfim, para adensar as 

capacidades de inovação, fator estratégico de crescimento para essas empresas e 

para a competitividade econômica.  

Pensando nas diferentes abordagens de empreendedorismo, conforme 

indicadas no capítulo dois desta tese, essas empresas mostrariam maior afinidade 

com o tipo schumpeteriano, se consideradas não apenas as inovações de ruptura, 

mas também aquelas com impacto no mercado doméstico. Vejamos agora como se 

comportam “empresas que acompanham o mercado”. 

 

 

                                            

95 Nos depoimentos citados no Anexo (“Foco na Inovação” e “Inovação nas diversas áreas 
da empresa”) há mais elementos que dão suporte a essa afirmação. 
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4.2.3 Empresas que acompanham o mercado    

 

 

A outra modalidade de empreendedorismo é representada pelas “empresas 

que acompanham o mercado”, um grupo de 65 empresas, distribuídas por diversos 

setores, segundo informa a Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Distribuição das Empresas que “Acompanham o Mercado”, segundo 
Setor de Atividade 

Setor No. Empresa 

Alimentos 3 A9, A16, A45 
Calçados 1 A60 

Equipamento de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 12 A5, A8, A14, A26, A28, A34, 
A40, A43, A47, A50, A54, A20 

Impressão e Reprodução de Gravações 1 A12 

Máquinas e Equipamentos 10 A11, A15, A21, A29, A33, 
A35, A44, A48, A49, A55 

Máquinas, Aparelhos e Material Elétrico 4 A10, A19, A38, A57 
continua 

continuação 

Setor No. Empresa 
Metalurgia 1 A59 
Móveis 1 A31 
Outros Equipamentos de Transporte 1 A2 

Produtos de Borracha e Plástico 8 A6, A7, A23, A25, A37, A46, 
A52, A58 

Produtos de Madeira 1 A56 
Produtos de Metal 1 A53 
Produtos de Minerais Não-Metálicos 1 A3 
Produtos Diversos  3 A29, A39, A61 
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 1 A36 
Produtos Químicos 5 A22, A27, A32, A41, A42 
Têxtil 2 A13, A24 
Veículos automotores, reboques e carrocerias 6 A1, A4, A17, A18, A20, A51 

 

 De modo geral, essas empresas revelam capacidade para identificar 

oportunidades de negócio e explorá-las, assim como mostram preocupação em 

aperfeiçoar-se sistematicamente. Mas as entrevistas sugerem que o crescimento 
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está associado a uma visão de mais curto prazo, que se orienta por acompanhar o 

que está acontecendo no mercado – as tendências emergentes e as demandas 

específicas apresentadas pelos clientes96. Os depoimentos abaixo sinalizam essa 

postura: 

A pauta é essa visão de mercado [...] entender muito do mercado e 
entender para onde esse mercado está indo; conhecer os planos 
fortemente desse mercado, as estratégias de nossos clientes e 
estarmos sempre no lugar certo na hora certa com esse produto de 
forma adequada. (A1) 
*** 
A gente sempre se voltou para o cliente, a necessidade do cliente, 
porque tu não inovas sozinho; tu inovas de acordo com uma 
demanda. [...] As nossas portas estão abertas para discutir sempre 
novos produtos e a necessidade do cliente. Ali tu começas, vamos 
dizer, a garimpar as informações necessárias para começar o teu 
novo produto, daí tu troca ideia com a tua equipe de venda, troca 
ideia com teu corpo técnico dentro da empresa... (A23) 
*** 
[...] a [empresa] quer se adequar e mudar com o cliente. Quer dizer, 
nós vamos nos adequar às necessidades de mercado de forma a 
participar do crescimento desse mercado, inclusive olhando um pouco 
para o cliente do nosso cliente. A nossa visão tem sido essa: 
fortalecer a nossa área de marketing, fortalecer a nossa área 
comercial. (A27) 
*** 
E a [empresa] é bem preocupada com isso: estar sempre na ponta do 
que tem de tecnologia e qualidade, enfim, solução para o cliente. 
(A44) 
*** 
A [empresa], na verdade, trabalha basicamente sob encomenda das 
montadoras. Não é uma empresa que tem produtos desenvolvidos e 
busca o mercado. Na verdade, nós trabalhamos sob encomenda, é o 
tipo de empresa que vende de acordo com a especificação do cliente. 
[...] Isso diz o seguinte: que para você inovar no nosso tipo de 
atividade, você tem que desenvolver alternativas mais econômicas ou 
soluções diferenciadas para o cliente final, mas sempre tendo em 
vista o padrão dele. O cliente define o público-alvo, o mercado-alvo, 
desenvolve um produto para aquilo ali e nós, como fornecedores de 
autopeças, fazemos aquela autopeça dentro do expertise que nós 
temos. (A51) 

	  

                                            
96 Vale citar que mercado é entendido em sentido amplo, abrangendo os clientes, fornecedores, 
concorrentes, sistema de normatizações etc. Contudo, na condição de demandante por excelência, o 
cliente se sobressai como a principal referência nos discursos. 
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Conforme indica o último relato, acompanhar o mercado de modo regular 

significa também apostar na inovação como uma dimensão relevante para o 

crescimento. Mas, nestes casos, há diferenças em relação às empresas de 

vanguarda. A começar pela área de P&D, que não ocupa a mesma centralidade que 

tem para aquelas empresas. Na verdade, na maioria das vezes, não há exatamente 

uma estrutura de P&D, mas sim um departamento de engenharia, responsável pelo 

desenvolvimento de produtos. Como é possível notar nos relatos a seguir, nem 

sempre essa distinção é feita pelas empresas:   

A P&D nasce da necessidade, de um desejo de um cliente. O 
comercial traz a ideia e o comitê de produto desenvolve. Há prazo e 
preço fixados. (A23) 
*** 
PAEDI – VOLTANDO UM POUQUINHO NO P&D. É UM 
DEPARTAMENTO?  
EMPRESA – É um departamento. Então, eu tenho engenharia 
de desenvolvimento do produto - onde eu tenho um engenheiro 
responsável e mais outro trainee (um engenheiro também) e 
mais duas pessoas que são desenhistas projetistas. Então, eu 
tenho um departamento com 4 pessoas. E daí eu tenho a 
engenharia de produção, que faz os aprimoramentos dos 
produtos que já estão em linha. 
*** 
Hoje nós não temos uma área específica de P&D. Temos, ainda, 
como muitas empresas, dentro da engenharia. [...] Eu entendo que 
P&D dentro de uma engenharia, ela não é na verdade P&D, porque 
engenharia está muito comprometida com as metas comerciais (A1) 

 

O segundo aspecto de contraste é a menor incidência de empresas que 

recorrem à universidade em busca de apoio para o desenvolvimento de projetos. 

Quando ocorrem, são bem avaliados. Mas, no geral, os contratos de cooperação 

tendem a envolver especialmente atividades como realização de testes, programas 

de estágio, treinamento de pessoal. Nota-se, ainda, certa reserva por parte das 

empresas em se aproximar das universidades, seja porque acreditam que se trata 

de dois mundos (industrial e acadêmico) com ritmos e lógicas próprias, seja porque 

não identificam oportunidades de trabalho coletivo. Em outras palavras, as 
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universidades e centros de pesquisa são menos relevantes enquanto fonte de 

informação para inovação97. 

Um terceiro elemento que chama a atenção é a baixa proporção de 

empresas com acesso aos programas públicos do governo. Somente cerca de 20% 

manifestaram ter utilizado algum(ns) dos instrumentos até então disponíveis. A 

principal justificativa para a não utilização é que se tratava de uma filosofia da 

empresa depender exclusivamente dos recursos próprios para realizar 

investimentos. Todavia, é possível supor que havia também o desconhecimento dos 

recursos à disposição.     

Esse breve panorama sugere que a tônica do debate sobre 

empreendedorismo, no caso dessas firmas, recai em outros elementos que não 

aqueles associados ao desenvolvimento de tecnologia. A ausência de estruturas 

dedicadas à P&D, assim como os fracos laços cooperativos com as universidades 

sugerem um tipo de inovação menos robusta, de menor conteúdo tecnológico, que 

independem de processos de maturação mais longos e investimentos mais 

elevados. Isto significa que se para as empresas de vanguarda as inovações 

tecnológicas de produto se destacam como carros-chefe do crescimento e, portanto, 

componente importante do empreendedorismo, no caso das empresas que 

acompanham o mercado as vantagens competitivas parecem se basear em 

atividades como imitação, monitoramento tecnológico, eficiência produtiva e 

formação de parcerias com outras empresas. De fato, embora esse grupo possua 

empresas que demonstram razoável capacidade de inovação para atender às 

demandas dos clientes, a imitação e/ou adaptação de produtos para o mercado 

brasileiro é uma fonte importante da sobrevivência e competitividade, ou uma 

alternativa aos importados, como sugere o depoimento logo abaixo:   

Quando nós fazemos a melhoria da máquina, quando ela está igual a 
uma europeia, é inovação para nós. Mas não é o conceito de 
inovação de pesquisa, daquela pesquisa inovadora. [...] Porque o 
nosso objetivo sempre foi fazer o melhor, com mais qualidade. [...] 
Dentro do nosso campo, a inovação é acompanhar o 
desenvolvimento dos países do primeiro mundo (A35) 

                                            
97 No Anexo há depoimentos que indicam essa postura. 
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*** 
Na nossa linha de produto, procuramos ver o que existe no mundo, 
principalmente na China, nos EUA e na Europa, e adequar isso à 
realidade brasileira. Se eu tiver que procurar um produto que foi 
criado aqui dentro e que nós o desenvolvemos, não... Na verdade, 
nós pegamos produtos que já existem e são commodites de mercado 
e adequamos... [...] Nosso sucesso está muito mais em cima da 
persistência no trabalho de campo e da nossa qualidade de produção, 
mas nada que seja diferente ou pela inovação: é pelo bom 
atendimento, pelo pós-venda, pela qualidade, pela tradição e pela 
capilaridade de nosso processo comercial. (A61) 
*** 
Vamos supor que cada produto tem um forte. O alemão tem um forte 
em uma coisa, japonês tem um forte na outra e o inglês... [...] O 
melhor fabricante de mixer é a Inglaterra. Por quê? Vamos analisar o 
produto deles, vamos comprar, vamos dissecar, vamos analisar 
porque ele é o melhor. [...] E é assim que a gente sempre fez. Depois 
vamos combinar o quê? O melhor do italiano com o melhor do inglês 
e a praticidade japonesa. [...] E nascia o nosso. É sempre assim que 
nascem as coisas aqui. (A26) 

 

Para lançar sempre novidades no mercado, o “monitoramento tecnológico” é 

necessário. Ele corresponde ao acompanhamento de modo sistemático dos 

produtos e processos que chegam ao mercado, das tendências do setor. Por meio 

de feiras, viagens internacionais, contatos com empresas no exterior ou 

simplesmente pesquisas na internet, as empresas procuraram ficar “antenadas” 

sobre as tendências tecnológicas. Nesse sentido apontam: 

“Nós temos um intercâmbio internacional muito grande. Nosso 
pessoal de marketing viaja, nosso pessoal da área industrial participa 
das feiras internacionais. Isso é vital, hoje em dia é vital!” (A30) 
**** 
Feiras, congressos técnicos e bibliografia. Então, existe vasta 
bibliografia junto às universidades mundiais, e os contatos que nós 
temos com pesquisadores, através de congressos e feiras, faz a 
gente chegar ao caminho das pedras. Não temos nenhum convênio, 
vamos dizer assim, com nenhum instituto de pesquisa externo, mas o 
nosso pessoal aí está de anteninha ligada. Quer dizer, na hora que 
surgir alguma coisa que possa ser adaptada para nós, a gente corre 
atrás. (A 36) 

 

Eficiência produtiva é apontada como sendo o principal fator de sucesso da 

empresa citada abaixo, que dá destaque à sua habilidade para comprar tecnologia e  

adaptá-la ao mercado. 
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É uma empresa que pega a tecnologia disponível, empacota e coloca 
no mercado. O segredo do resultado dela está na eficiência com que 
ela faz isso. Ela não está preocupada em gerar tecnologia lá na 
ponta. Ela consegue pegar, dominar internamente, otimizar e colocar 
a preço competitivo no mercado. Assim é que eu resumiria a 
[empresa], a atividade dela, que é o que explica o seu crescimento 
contínuo. (A50)  

	  

Finalmente, vale mencionar as joint ventures, outro caminho explorado por 

essas firmas para garantir competitividade.  

[A empresa] fez uma joint venture e desde então ela recebe, 
particularmente na área de televisão, que é o principal produto, 
tecnologia dessa empresa. Os desenvolvimentos são feitos em 
conjunto, a nossa parceira desenvolve a tecnologia e os produtos são 
desenvolvidos em conjunto entre as duas empresas (A50)  
*** 
Empresa – Inclusive nós temos aqui dentro uma empresa. Ela é uma 
empresa alemã, exatamente do nosso segmento. É uma indústria 
automobilística. Nós somos partners. (...)  
Paedi – O que o senhor está buscando com esse tipo de parceria? 
Aquisição de tecnologia? 
Empresa – Aquisição de tecnologia, exato. (A7) 
*** 
Vi no site que vocês assinaram um acordo de cooperação tecnológica 
e criaram uma joint venture. Você pode comentar?  
Empresa – Isso foi com uma empresa italiana (...). Então, surgiu a  
[nova empresa]. O quê que é? É uma tecnologia de ultra 
congelamento, que é uma outra tecnologia. (...) Então, [na ocasião 
pensamos]: espera aí, é uma tecnologia que está entrando no Brasil. 
Por quê que a gente não vai ter? Então, vamos ter essa tecnologia. 
(A44) 
**** 
A gente tinha um acordo de transferência de tecnologia com a 
empresa mais adiantada em antenas eletrônicas do mundo, que era 
uma fábrica alemã. (...) Nós, graças a esse relacionamento, 
conseguimos fornecer muito para Volkswagen alemã. Diretamente. 
(...) A inovação foi fundamental, inclusive porque o nosso concorrente 
principal era uma fábrica também antiga, que tinha o domínio da 
antena automotiva. Ela quebrou em 97, 98, por não ter transferido a 
tecnologia de mecânica para eletrônica. Ela não procurou acordos 
fora e nem se especializou na transferência de mecânica pra 
eletrônica. (A17) 

	  

	  Depreende-se dessas experiências que as “empresas que acompanham o 

mercado” são empreendedoras na medida em que buscam diferentes estratégias 

para responder rapidamente às constantes mudanças no ambiente produtivo. Como 
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sugerido antes, sua característica principal não está associada à produção de 

tecnologias sofisticadas, mas à criação de oportunidades de lucro pelas vias 

diversas, tendo sempre como foco o atendimento ao cliente. Nestes termos, podem 

ser caracterizadas na chave do empreendedorismo kirzerniano, no sentido de que o 

bom desempenho tem a ver com um trabalho incessante de busca de 

oportunidades, mas não necessariamente baseado na inovação. 

     Juntas, essas duas modalidades de empresas empreendedoras imprimem 

um ritmo distinto à economia brasileira, em especial as empresas de vanguarda, 

que abrem maiores possibilidades ao país de se inserir internacionalmente 

disputando nichos de maior valor agregado. Tendo em conta os dados 

apresentados neste capítulo e no anterior, acreditamos que é possível considerar os 

contornos desse movimento de parte da indústria brasileira como sinais de que se 

caminhou rumo a um padrão superior de competitividade.       
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CONCLUSÃO 

 

 

 O objetivo desta tese foi contribuir para o debate sobre inovação e 

empreendedorismo no Brasil, a partir da análise da atividade recente de uma 

pequena parcela do setor produtivo e das políticas de fomento à atividade inovadora 

nas empresas. Mais concretamente, o trabalho se propôs a problematizar a 

transição do país para um novo padrão de desenvolvimento, no qual a questão da 

inovação assumiria cada vez mais um papel estratégico. Acreditamos ter reunido 

indícios relevantes que apontam para a confirmação dessa hipótese inicial. 

 Evidências da postura mais proativa do Estado rumo à economia de mercado 

e à criação de um ambiente institucional mais favorável à inovação podem ser 

observadas na série de medidas para estimular o investimento privado em pesquisa 

e desenvolvimento, incentivar a colaboração universidade-empresa, fomentar a 

formação de recursos humanos e apoiar a internacionalização dos negócios. 

Movimentos nesta direção começaram a se desenhar com maior nitidez a partir do 

anúncio da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que 

marcou a retomada da política industrial, agora em sintonia com as experiências dos 

países mais avançados. Na origem da política brasileira estava a busca de um novo 

modelo de desenvolvimento para o país. Ainda que os fundamentos desse novo 

modelo sejam fluidos e carreguem indefinições, diminuiu a crença de que o 

crescimento econômico, assim como a liberalização e o livre funcionamento dos 

mercados em si mesmos, teriam a virtude de produzir o esperado desenvolvimento. 

Desde a PITCE, a discussão sobre inovação ganhou maior visibilidade e 

enraizamento no governo como vetor de crescimento. Em que pese algumas 

diferenças de prioridade, o lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP) e do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) significou a 

continuidade desse compromisso.  

Há sinais de que um movimento similar ocorre do lado de um seleto grupo de 

empresas do setor produtivo. Uma parcela desse universo se renovou do ponto de 
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vista dos padrões de qualidade e produtividade, da postura diante do comércio 

internacional, do desenvolvimento tecnológico. Essas empresas reconhecem a 

necessidade de consolidar áreas de pesquisa, de fazer da inovação não uma 

questão acessória e ocasional, mas sim uma atividade sistemática e de estreitar 

vínculos com universidades, vistas como centros importantes difusores de 

conhecimento. Na Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e 

Inovação (Paedi), identificamos exemplos de empresas (denominadas de 

“vanguarda”) que encontraram seu nicho de competitividade e algumas que chegam 

a incomodar gigantes globais, dentro e fora do país. De forma inédita, assistimos 

empresas industriais de diversos setores e portes internacionalizando suas 

atividades. É verdade que essa tendência tem sido mais intensa entre os segmentos 

de exploração de recursos naturais, mas é seguida também por companhias da 

indústria de transportes, eletromecânica, automação, cosméticos, aviação, entre 

outras. O avanço dessas empresas em mercados tão competitivos quanto o 

americano e europeu, conforme é possível acompanhar atualmente, é uma das 

evidências mais concretas dessa busca agressiva de novos meios de crescimento, 

do esforço de integração à economia global e do maior dinamismo das firmas 

brasileiras. Em outras palavras, é um traço marcante do empreendedorismo no 

Brasil. 

As fontes de dados utilizadas nesta pesquisa não são suficientes para 

determinar o momento em que essa cultura da inovação e do empreendedorismo se 

dissemina nessas empresas. Mas é muito provável que o contexto inaugurado após 

as reformas dos anos 1990, marcado por uma economia mais aberta, tenha 

“empurrado” essas empresas a procurar novos caminhos, novos espaços, novas 

especializações – de um lado, porque facilitou o acesso a bens e serviços que 

trouxeram maior dinamismo aos processos produtivos e, de outro, porque a 

exposição a um ambiente mais competitivo pressionou pela reestruturação, 

adaptação e modernização das atividades a fim de concorrer com os importados. 

Mais recentemente, o quadro de maior oferta de crédito e instrumentos de apoio 

diretamente à inovação, somado à expansão do mercado consumidor e trajetória de 

crescimento do PIB, jogou a favor dessa corrente. É plausível pressupor que esse 

ambiente mais favorável influenciou as decisões de investimento das empresas na 
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busca de trajetórias mais inovadoras. Porém, ainda é cedo para mensurar o grau 

dos impactos. Os dados da Pintec traduzem isso. De um lado, a comparação dos 

resultados da primeira e da última edição (2000-2008) mostra a contínua evolução 

do número de empresas inovadoras, aumento dos recursos despendido em P&D e 

expansão das empresas atendidas pelos instrumentos de incentivo do governo. 

Mas, por outro lado, revela também a concentração dos gastos com pesquisa em 

um menor número de empresas. Embora uma firma possa inovar sem investir em 

P&D, seria esperado que em um cenário de valorização das atividades de pesquisa 

e desenvolvimento (leia-se, maior oferta de crédito), ocorresse o aumento das 

inversões nessa área por uma parcela maior da iniciativa privada e não a redução 

do grupo de investidores. Situações como essas precisam ser analisadas em maior 

profundidade, mas não deixam de sugerir que a prática da pesquisa, do 

desenvolvimento tecnológico e da inovação como fatores de competitividade ainda 

precisa se irradiar no tecido empresarial. Em boa medida, o grupo da Paedi batizado 

“empresas que acompanham o mercado” é ilustrativo dessa necessidade de 

aumentar a capacidade inovativa das empresas.   

 Tomar parte nos processos de inovação é uma tarefa praticamente 

inexorável nos dias atuais. Inúmeros estudos e análises destacam o fato de o 

crescimento no mundo moderno encontrar cada vez mais lastro nos investimentos 

em produção e difusão de conhecimento e inovação. É o que mostram empresas 

muito bem avaliadas em termos de ativos no mercado, como a Apple e a Google, 

referências mundiais em inovação. Ou experiências como a da Finlândia, um país 

que atribui a boa performance alcançada nas últimas décadas ao fato de ter definido 

a inovação nas empresas como espinha dorsal da estratégia de crescimento. Estes 

são pequenos exemplos de como a inovação é tratada, cada vez, mais como 

elemento de competitividade das empresas e do crescimento das nações.  

Nestes termos, é de fundamental importância compreender as mudanças 

observadas no Brasil na última década em busca de novos padrões de crescimento. 

De nossa lente, acreditamos que os avanços não foram poucos. Mas o desafio para 

continuar competindo no mercado global e, sobretudo, ascender ou se consolidar 

como um player importante em setores estratégicos ainda passa pelo aumento dos 

investimentos públicos e privados. Comparativamente a outras nações, o Brasil 



140 

 

investe pouco. O Estado, como ator-chave na condução do processo de 

crescimento e desenvolvimento, tem o papel de induzir as empresas a investirem e 

de apoiá-las nas atividades que permitam elevar e sustentar suas vantagens 

competitivas. 

Nesse sentido, a aproximação entre poder público e setor privado, como 

ocorre no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social e da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial, é um fato digno de nota. É importante viabilizar instâncias de discussão e 

articulação de interesses como essas a fim de estimular o diálogo construtivo e unir 

os esforços para a promoção da competitividade. Especialmente positivo é observar 

o movimento das lideranças industriais, como a Mobilização Empresarial pela 

Inovação (MEI), que vem chamar a atenção do empresariado para a prioridade que 

a inovação deve receber na agenda do setor. Experiências dessa natureza têm 

somente a agregar para o aprofundamento do debate e a disseminação de uma 

cultura da inovação no país. E tornam-se mais valiosas quando lembramos que, 

sem a sensibilização do empresariado, ficam enfraquecidos os esforços de fomento 

à atividade inovadora. Como locus por excelência da inovação, as empresas 

precisam tomar parte dos fóruns de discussão. 

Em síntese, esta tese verifica que houve avanços expressivos no cenário 

brasileiro nos últimos anos que fornecem elementos para discutir o trânsito do Brasil 

para um estágio superior de desenvolvimento. Como foi possível perceber, nossa 

análise enfatizou os aspetos mais virtuosos na dinâmica do empreendedorismo e 

das políticas de fomento à inovação. A escolha, naturalmente, está sujeita a críticas. 

Mas foi feita com a simples intenção de dar visibilidade a um movimento positivo 

que identificamos no processo de desenvolvimento brasileiro, movimento este ainda 

pouco tematizado no debate contemporâneo. Esperamos no futuro próximo dispor 

de maiores e melhores evidências desta trajetória de mudança. O Brasil reúne 

condições para dar um salto de qualidade – possui um parque industrial amplo e 

diversificado, infraestrutura de ensino e pesquisa e capacitação para competir em 

alguns nichos de alta tecnologia. Com o governo emitindo sinais de que intensificará 

seu apoio às atividades inovativas, resta a uma parcela maior do empresariado 
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desempenhar seu papel empreendedor e se predispor a aceitar o desafio da 

inovação como vetor de crescimento. Que este seja o próximo capítulo da história 

que começamos a contar aqui.  
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ANEXO 1 – Classificação da Indústria segundo Intensidade 
Tecnológica de Produto  

 

	  

Indústria de alta tecnologia 
Aeronáutica e aeroespacial 
Farmacêutica 
Material de escritório e informática 
Equipamentos de rádio, TV e comunicação 
Instrumentos médicos de ótica e precisão 
 
Indústria de média-alta tecnologia 
Máquinas e equipamentos elétricos 
Veículos automotores, reboques e semi-reboques 
Produtos químicos,exclusive farmacêuticos 
Equipamentos para ferrovia e material de transporte 
Máquinas e equipamentos mecânicos  
 
Indústria de média-baixa tecnologia 
Construção e reparação naval 
Borracha e produtos plásticos 
Produtos de petróleo refinado e outros combustíveis 
Outros produtos minerais não-metálicos 
Produtos metálicos 
 
Indústria de baixa tecnologia 
Produtos manufaturados e bens reciclados 
Madeira e seus produtos, papel e celulose 
Alimentos, bebidas e tabaco 
Têxteis, couro e calçados 
 
Fonte: Secex, MIDC. Classificação extraída de OECD, Directorate for 
Science, Technology and Industry, STAN Indicators, 2003. 
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ANEXO 2 – Roteiro de Entrevista Utilizado na Pesquisa 
sobre Atitude Empresarial para Desenvolvimento e 

Inovação 

 

Bloco A – Empresário 

1. Quais os momentos-chave da sua trajetória, em termos educacionais e 

profissionais? 

2. Em quais áreas da empresa o(a) senhor(a) está mais envolvido(a)? 

 

Bloco B – Empresa 

a) Inovação 

3. Quais fatores explicam o crescimento da sua empresa nos últimos dez 

anos? 

4. Inovação foi um fator importante?  

5. Quais as principais inovações realizadas pela empresa nos últimos dez 

anos? 

6. O que se buscava com essas inovações (redução de custos, 

diferenciação de produtos, conquista de novos mercados)? 

7. A empresa enfrentou dificuldades para inovar? De que tipo? 

8. Como está estruturada a atividade de P&D na empresa? É um 

departamento, uma diretoria? A quem se reporta? 

9. Como são tomadas as decisões de investimento em P&D? 

10. Onde está localizado o departamento de P&D? 

11. A empresa contrata P&D externo (de outras instituições)? Em que 

situações? 

12. Pensando em inovação, a empresa contrata serviços externos de 

consultoria, como tecnologias de informação, engenharia, software? 

13. A empresa realizada acordos de cooperação com universidades e 

centros de pesquisa? Como funcionam? O que a empresa busca com 

esses acordos? De quem é a iniciativa – da empresa ou da 
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universidade? Quais as contrapartidas envolvidas? Qual sua avaliação 

sobre esses acordos? 

14. A empresa realiza parcerias com fornecedores e clientes para 

inovação? Como funcionam? O que a empresa busca com esses 

acordos? Qual sua avaliação sobre esses acordos? 

15. A empresa busca informação fora do Brasil para inovar? Onde? 

16. Em relação aos recursos humanos envolvidos com inovação, qual o 

perfil de profissionais que a empresa busca? É preciso ter experiência 

de trabalho, falar outros idiomas, vir de escolas específicas? Quem 

define o perfil? Há políticas de qualificação para esses profissionais? 

17. Como a empresa financia as atividades de inovação? Recebeu algum 

apoio público (Finep, Faps etc.)? 

18.  O governo lançou algumas iniciativas recentes para apoiar a inovação, 

quais as suas expectativas em relação a essas iniciativas? Quais 

outras iniciativas do governo seriam importantes para estimular a 

inovação no país? 

19. Quais os planos da empresa para inovação nos próximos anos? 

20. De todos os temas abordados até aqui – P&D interno, P&D externo, 

parcerias com universidades/centros de pesquisa, parcerias com 

fornecedores, consultorias, recursos humanos – qual o(a) senhor(a) 

avalia ser o mais importante para inovação? 

 

  

b) Mercado externo 

21. Como a empresa reagiu à abertura da economia no início dos anos 

90?  

22. Qual a importância do mercado externo para a empresa?  

23. Quais os principais mercados da empresa no exterior? A empresa 

busca seus clientes ou é procurada por eles? 

24. Quais os obstáculos a empresa enfrentou para entrar no mercado 

externo? 

25. A empresa teve apoio público para exportar? Quais? 

26. Quais iniciativas do Estado seriam importantes para estimular as 

exportações? 
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27. Nos próximos anos, quais as estratégias da empresa para expandir a 

participação no mercado externo? 

28. Em termos gerais (não apenas quanto à inovação e exportação),o que 

o Estado poderia fazer para estimular o investimento privado? 

c) Associações de classe 

29. A empresa participa de associações? Quais? 

30. O (a) senhor(a), pessoalmente, participa de associações?  
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ANEXO 3 – Trechos de entrevistas 

Setor Empresa 
Empresas de Vanguarda 
Alimentos V26 
Calçados V16 
Equipamento de Informática, Produtos 
Eletrônicos e Ópticos V1, V2, V4, V7, V9, V10, V15, V18, V19 
Máquinas e Equipamentos V12, V24 
Máquinas, Aparelhos e Material Elétrico V31 
Metalurgia V28, V29 
Outros Equipamentos de Transporte V14 
Produtos de Borracha e Plástico V25, V27 
Produtos de Madeira V13 
Produtos de Minerais Não-Metálicos V21 
Produtos Diversos  V3 
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos V5, V11, V30 
Produtos Químicos V6, V8, V17, V20, V23 
Veículos automotores, reboques e 
carrocerias V22, V31 
Empresas que Acompanham o Mercado 
Alimentos A9, A16, A45 
Calçados A60 
Equipamento de Informática, Produtos 
Eletrônicos e Ópticos 

A5, A8, A14, A26, A28, A34, A40, A43, 
A47, A50, A54  A20 

Impressão e Reprodução de Gravações A12 

Máquinas e Equipamentos 
A11, A15, A21,A29, A33, A35, A44, A48, 
A49, A55 

Máquinas, Aparelhos e Material Elétrico A10, A19, A38, A57 
Metalurgia A59 
Móveis A31 
Outros Equipamentos de Transporte A2 
Produtos de Borracha e Plástico A6, A7, A23, A25, A37, A46, A52, A58 
Produtos de Madeira A56 
Produtos de Metal A53 
Produtos de Minerais Não-Metálicos A3 
Produtos Diversos  A29, A39, A61 
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos A36 
Produtos Químicos A22, A27, A32, A41, A42 
Têxtil A13, A24 
Veículos automotores, reboques e 
carrocerias A1, A4, A17, A18 ,A51 
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1) Empresas de vanguarda 

Foco na inovação 

PAEDI – Você diria que acontece, às vezes, lançar uma inovação antes do tempo? 
Seguidamente. Mas é interessante, porque com isso tu começas a estabelecer o padrão,  
começa a ser o líder na inovação. E a maioria dos produtos é assim, quer dizer, no primeiro 
momento aquilo é muito mais marketing e ajuda muito mais a empresa do ponto de vista 
institucional do que do ponto de vista de lucro, de rentabilidade. Então, isso também traz um 
ganho... “Esses caras estão na frente”. Eu já reconheço essa empresa como líder, uma 
empresa que pensa. Não é uma empresa que espera o inglês, o americano, o alemão 
lançarem o produto. Nisso nós tivemos bastante sucesso, tem várias inovações no nosso 
produto que nós lançamos antes que nosso concorrente e depois foram adotadas por eles. 
[...] Por exemplo, essa capacidade de fazer configuração de equipamento remotamente, nós 
fomos o primeiro fabricante no mercado a disponibilizar isso, em 98. (V1) 
*** 
Durante esse ano nós adquirimos outras empresas, investimos em outras áreas também, 
porque nossa intenção sempre foi buscar produtos, linhas com mais tecnologia. (V3) 
*** 
[A inovação] foi fundamental porque nós trouxemos coisas novas para esse mercado. O 
sistema de pedágios existe há cinqüenta anos. Mas nós trouxemos para ele uma tecnologia 
chamada de auditoria eletrônica. [...] Depois, muitos passaram a dizer que faziam também. 
Mas, demonstrar, preto no branco, até hoje só a gente faz. E isso facilitou que a gente 
concorresse com as empresas européias e estabelecesse uma liderança no Brasil. Depois 
permitiu também que a gente saísse do Brasil. (V9) 
 
 
Inovação nas diversas áreas da empresa 
 
Como eu disse, a [empresa] tem sido um mercado de tecnologia, um mercado 
extremamente competitivo, um mercado onde a inovação  [...] é o fator crítico de sucesso 
mesmo. [...] Quando eu digo inovação, não digo simplesmente na questão do produto. Eu 
digo na questão de processo, na questão de materiais, na questão da gestão, na questão 
de abordagem de mercado, de relacionamentos. (V24) 
*** 
Qual que é a inovação? É também como você valoriza a marca. Então, você inova lá no 
inicio do processo, que é matéria-prima, busca de novos materiais; você inova na 
tecnologia, que a gente vai aprimorando; inova na forma de produzir, como esse sistema 
Ox; e também nos conceitos que você vai usar para valorizar a marca. (V15) 
*** 
O que, que é inovação na [empresa]? É novo modelo de lojas, novas formas de 
atendimento, novas formas de produtos inovadores. Como agora, nós recentemente 
lançamos uma serie de produtos inovadores. Produtos baseados no quê? No cimento, 
produtos baseados no metal, produtos baseados em tecidos e agora estamos lançando um 
produto baseado em madeira de demolição, cujo o conceito é poupar árvores, baseado em 
sustentabilidade, isso é altamente inovador. Não tem [no mercado]. (V20) 
 
 
Aprimoramento das estruturas 
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Eu criei um conselho de tecnologia. Eu trago a cada ano, os doutores, pensadores do nosso 
segmento (construção civil) num evento de um, dois dias aqui em Joinville, junto com o 
nosso time, [com o objetivo] que traga essas contribuições e que se discuta alguma coisa 
que ficou pendente da última reunião. Esse ano nós vamos trazer duas pessoas 
estrangeiras, um americano e um europeu. Eu diria que é um conselho, um conselho para 
formar massa crítica. O objetivo dele não é que a cada evento desse a gente saia com 
oportunidades, mas que fiquem ideias. O importante é deixar ideias e [que] com isso a 
nossa equipe interna de P&D também cresça, que eu acho que é importante. A visão não 
pode ser de curto prazo, porque se for do curto prazo acabou, esquece. Então, esse 
conselho é uma coisa que acho que é um projeto novo nosso. (V26) 
*** 
Estou dizendo que a farmoquímica começou nos anos oitenta [...] No começo não cabia 
essa estrutura [no departamento de P&D], era incipiente, não tinha nada, meia dúzia de 
gato pingado, tinha uns 20 gatos. Quando foi crescendo em importância e complexidade a 
estrutura foi sendo adequada à necessidade. Acho que a formatação que está agora, com 
conselho cientifico e tudo, tem uns 3 anos, com esse grau de complexidade gerencial e 
operacional. (V10) 
*** 
Então, por exemplo, na sexta feira que passou, nós estávamos com uma dúvida sobre uma 
textura desse Ecowood, que é o produto madeira. Trouxemos aqui dez arquitetos de 
Florianópolis para nós ajudar. Então nós fazemos clinicas, nós trazemos geralmente 
arquitetos e alguns consumidores finais, ou franqueado, ou alguém do mercado, Mostramos 
para essas pessoas... Então, nós vamos sempre sendo abastecidos [com esse tipo de 
conhecimento]. (V20) 
*** 
Vamos voltar agora pra área de desenvolvimento tecnológico. Não é aplicação de produtos. 
É “desenvolvimento” de produtos. Nós também tínhamos um grupo que, historicamente, 
gastava de cinco a dez milhões de dólares por ano em desenvolvimento tecnológico. [...] em 
maquinações sobre recursos, materiais, processos, ferramentas de engenharia, ferramentas 
de tudo quanto é jeito etc.  
PAEDI: “Gastavam” por quê? Não gastam mais?  
Não, “gastavam” porque a partir desse ano nós triplicamos. Em 2006, 2007 e 2008 (nos 
próximos três anos) nós vamos gastar cem milhões de dólares.  
PAEDI: Nessa área de desenvolvimento de tecnologia?  
(positivo).  
PAEDI: Por que isso?  
De novo, uma percepção sobre as tendências de mercado. (V13) 
*** 
Eu já estou procurando doutores. Mas, não obrigatoriamente. Porque eu sempre falo: para 
fazer inovação, você não precisa ser nem mestre nem doutor, não precisa. Mas à medida 
que as suas necessidades vão aumentando, que você vai qualificando seu departamento, 
você é obrigado a entrar em mestre e doutor. (V5) 
*** 
Nós formamos uma incubadora... [...] Nós temos um grupo que vasculha em todas as 
universidades para saber o que está sendo pesquisado. Ou o que nós estamos procurando, 
ou o que nós achamos interessante. Então nós fazemos um acordo com os pesquisadores, 
bancamos o resto da pesquisa. (V3) 
 
 

Proximidade com universidades e centros de pesquisa 
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Nós criamos aqui na Sociesc [Sociedade Educacional de Santa Catarina] um curso de 
engenharia em fundição. Nós desenhamos esse curso, eu participei desse grupo. Nós 
desenhamos esse curso de engenharia que já formou as duas primeiras turmas. 
Basicamente 80%, 90%, por sinal, já trabalham na [nossa empresa]. (V28) 
*** 
[...] a gente quer um técnico com um determinado nível de capacitação. O que a gente 
começou a fazer? [...] A gente está buscando nas escolas técnicas os melhores alunos. [...] 
E para essa pessoa a gente dá uma bolsa na Unisinos. Nós acompanhamos o curso dela. 
Então, ela entra no primeiro ano aqui e vai cursar cinco anos aqui na Unisinos, de 
engenharia elétrica. Mas eles fazem engenharia elétrica já trabalhando na [empresa].  
[...] 
Nós temos hoje, por exemplo, um curso de MBA com a Unisinos que a gente organizou. Há 
dois anos e meio atrás a gente estava sentindo falta do treinamento gerencial nessa área, 
para dar para os nossos líderes, nossos potenciais líderes. Então, nós desenvolvemos com 
a Unisinos um curso de MBA. Esse curso foi um sucesso. Ele vai começar a segunda 
edição. Nós mesmos – alguns de nós – fazemos o papel de professor lá. [...] E o curso se 
caracteriza por ter metade do quadro docente da própria Unisinos e metade do quadro 
docente externo, de caras que a gente acha que deviam ensinar para os nossos 
funcionários. (V1) 
Sim, principalmente com pesquisadores, tem centros de pesquisa – o Brasil tem muita coisa 
sendo pesquisada [...] Nós fomos atrás dessas pesquisas que estavam sendo feitas para 
transformar isso em produto. Mas sempre com parcerias, alguns hoje trabalham conosco. 
(V3) 
*** 
Bom isso [parceria com universidade] tem. Algumas por motivação de obrigação legal [Lei 
de informática] e outras porque a gente realmente tem essa cultura. Mas a gente está 
procurando know-how específico. (V2) 
*** 
Nós temos sólidos acordos com o ITA. 
PAEDI – Desde sempre ou recentemente?  
Não desde sempre, mas já há vários anos. Nós, hoje, desenvolvemos um pseudo-satélite. 
[...]. Nós fazemos junto com o ITA. Um financiamento conjunto: nós financiamos cinqüenta 
por cento e o governo federal, através desses fundos setoriais, investe outros cinqüenta por 
cento, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia. Aí é pesquisa de desenvolvimento 
mesmo. A gente tem um conjunto de professores lá no ITA e um conjunto de engenheiros 
aqui. (V10) 
*** 
[...] temos contratação de outras universidades como consultoria de outros estudos, alguns 
projetos são feitos juntamente com outros centros de pesquisas – o IPT por exemplo. 
Contratamos a consultoria para o desenvolvimento de parte de um projeto ou um projeto por 
inteiro. (V29) 
*** 
Historicamente, a empresa faz. Porque, obviamente, usar os meios de desenvolvimento, de 
pesquisa que estão disponíveis é como buscar o fornecedor de matéria-prima. Então, para 
nós é absolutamente trivial trabalhar com a Universidade de Caxias, com CIETEC, URGS 
com o que tiver por aí. (V22) 
*** 
O meu relacionamento universidade-empresa começou em 1968, quando um dos 
fundadores foi à universidade buscar um engenheiro... Aí nós temos a parceria tecnológica: 
você leva o material junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo. Nós 
temos vários trabalhos que já foram implementados com relação à metodologia de cálculo 
de motores. 
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Nós temos um trabalho muito bom com a Universidade de Florianópolis – mecânica; com 
Rio de Janeiro, Fundão; na Unicamp; temos em São Paulo. Acho que não esqueci 
nenhuma. Assim, temos projetos específicos que têm andado bem. [...] Eu acho que a 
possibilidade da empresa contar com a academia, com a ciência... um pouco da ciência 
está embutido nessa tecnologia que nós vamos evoluindo. Ela é um caminho sem volta e 
que vai agregar valor, vai construir valor para as empresas. O problema que eu tenho 
sentido está sobre a proteção da propriedade [intelectual], isso é uma discussão. (V27) 
*** 
Nós temos, até por questão compulsória. [...] Mas nós já fazíamos isso antes da 
obrigatoriedade. Hoje a diferença é que existem as obrigatoriedades regionais [...] Mas nós 
trabalhamos muito com centros de pesquisa. A [empresa] está sempre atenta a projetos de 
centros de pesquisa. Nós temos o próprio Centec na área de microeletrônica. Nós temos 
institutos de certificação. A gente trabalha muito com eles. (V1) 
*** 
No ano passado nós ganhamos um prêmio lá da CNI [Confederação Nacional da Indústria]. 
Foi um trabalho conjunto, com diversas universidades. Cinqüenta ou trinta pesquisadores 
aí... Nosso pessoal também participou. E isso também serve, sem dúvida, de aprendizado. 
(V14) 
 
 
Atração de pessoal qualificado 
 
Vocês já ouviram falar no nosso Programa de Especialização em Engenharia (PEE)98, 
certo? Na época que nós lançamos, o currículo das universidades realmente não estava 
muito bom. Aí, quando fizemos o PEE, isso foi um choque para eles [universidade]. E eles 
viram que a gente estava ocupando o espaço deles. (V14) 

 

2) Empresas que acompanham o mercado 

Relação com universidade 
 

Nós não temos feito, mas nós devemos fazer. Precisamos ir nas universidades para saber 
se tem algo que sirva para nossa estratégia. (...)  Na realidade isso por que? Nós estamos 
dando novo impulso para a inovação agora. Como falei, nós estávamos trabalhando para 
pagar dívidas, nossas contas, e a gente acaba que a capacidade nossa para assumir riscos 
era muito baixa, não se podia investir, porque qualquer erro colocaria em risco todo nosso 
caixa e nossos compromissos. (A16) 
*** 
Já realizamos, mas, hoje em dia, não. A tecnologia que a gente tem, digamos assim, não 
está estagnada, mas a forma como é fabricada, você pode só fazer algumas melhorias e 
obter um retorno de consumo, disso, daquilo. Então, a gente não tem mais nenhum acordo, 
não. (A44) 
*** 
Nós começamos a trabalhar oficialmente em um critério de dedicação do pessoal da 
Universidade [de São Carlos] para conosco. Foi assinado um contrato de assistência 
tecnológica, de uso das instalações para pesquisa, para desenvolvimento e consultas à 
                                            
98 Trata-se de um curso de especialização com duração de dois anos voltados para alunos recém-
formados em engenharia. Após o término do curso os alunos eram contratados pela empresa. 
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engenharia para solução de algumas dúvidas que nós, aqui, não poderíamos estar 
resolvendo. (A12) 
*** 
Eu tenho cooperação com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. [...] Eles 
fazem testes. Para nós, não teria a viabilidade econômica de ter aqui grandes 
equipamentos para testes. Testes, estudos. Utilizamos isso bastante. (A17) 
*** 
Não.  Os cursos que eles nos oferecem são de nível tão baixo, que o curso interno da 
[empresa] é melhor que o deles. Nós temos cursos para poder melhorar nosso operador, 
operador de máquinas. (A25) 
*** 
Temos um acordo de cooperação com a Universidade Federal do Paraná. O nosso centro 
de treinamento, hoje, é dentro de uma instalação da Universidade Federal do Paraná na 
área agrícola. Nós temos um acordo de cooperação: nós ajudamos e treinamos alguns 
estudantes da área de agronomia, e, em contrapartida, nós utilizamos o espaço físico do 
centro de treinamento para ministrar os treinamentos para os nossos operadores, para os 
nossos mecânicos, os nossos clientes. (A15) 
*** 
Sensores, desenvolvemos alguns sensores junto com a Universidade Federal. E tem que 
fazer um parêntese aqui: boa parte do sucesso de produtos que nós desenvolvemos tem 
cooperação com a Universidade. (...) Que a universidade detém tecnologia, conhecimento 
num nível que é muito improvável que seja viável dominar dentro da empresa. (...) Quer 
dizer, buscar a excelência na universidade, desenvolver um projeto específico, absorver a 
parte do know-how necessário, principalmente no que se refere à fabricação, qual é o tipo 
de material, como é formatação, quais são as tolerâncias, como é que o processo de 
colagem e compra de requisitos, então, a empresa absorve essa parte. Nós temos vários 
exemplos de itens que foram desenvolvidos e que hoje estão perfeitamente incorporados. 
(...) Nós tivemos convênio com a UFRGS, tivemos com a Unisinos, tivemos com a PUC 
também (...) Isso já é bem antigo, desde os anos 90.  (A62) 
 

Foco no mercado 

A [empresa], na verdade, trabalha basicamente sob encomenda das montadoras. Não é 
uma empresa que tem produtos desenvolvidos e busca o mercado. Na verdade, nós 
trabalhamos sob encomenda, é o tipo de empresa que vende de acordo com a 
especificação do cliente. (...)  isso diz o seguinte: que para você inovar no nosso tipo de 
atividade você tem que desenvolver alternativas mais econômicas ou soluções 
diferenciadas para o cliente final, mas sempre tendo em vista o padrão dele. O cliente 
define o público-alvo, o mercado-alvo, desenvolve um produto para aquilo ali e nós, como 
fornecedores de autopeças, fazemos aquela autopeça dentro da expertise que nós temos. 
(A51) 
*** 
A gente viaja, vê produto, compra, modifica, adapta, o cliente às vezes dá ideia. (A60) 
 

Área de P&D 

Eu considerei [o P&D] como um departamento de pesquisas de tecnologia, mas na verdade 
nós temos um departamento de engenharia. O departamento de engenharia dá suporte aos 
nossos processos produtivos e ele também faz a pesquisa e desenvolvimento. (A49) 
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*** 
A atividade de P&D é feita na área de engenharia de produtos da organização. (A19) 
*** 
Paedi – Dentro da engenharia está o P&D?  
Empresa – Exatamente. 
Paedi – Mas tem com esse nome? 
Empresa – Eles agora vão dar o nome de P&D porque eles estão ocupando uma área nova 
aqui, de desenvolvimento. Então essa área nova é que deve ser P&D mesmo. Nós temos 
engenheiro, então ele já tem a visão desenvolvimentista, de novos produtos mesmo. Muitos 
na área de eletrônica, mecânica e tudo mais, eletrônica embarcada. [...] Eu acho que isso 
daí vai ter um grande desenvolvimento a partir do ano que vem (A46) 
*** 
Hoje [o P&D só atua] fazendo manutenção preventiva e reengenharia. Como abaixar o 
custo do produto. (A26) 
*** 
Não temos aqui uma área de desenvolvimento ou de criação do brinquedo. Nós temos na 
inovação dele, na melhor funcionalidade, na melhor aceitação (A61).   
 

Eficiência produtiva 

A tecnologia que eu tinha de produção era a mesma que todos aqui no Rio de janeiro 
tinham. Só tinham empresas em São Paulo que tinham buscado tecnologia fora, nos 
Estados Unidos, Inglaterra e México [...] e tinham equipamentos não mais semi-
automáticos, mas completamente automáticos. É o tipo de equipamento que eu comprei. Eu 
fui o primeiro a montar esse equipamento.  [...] E em dado momento eu falei “ou nós vamos 
partir para um equipamento completamente automático ou nós temos três anos de vida” (...) 
então só tinha uma coisa a fazer que era aumentar a produção, aumentar a produtividade, 
aumentar a qualidade (A25) 
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