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RESUMO: O principal objetivo da presente pesquisa é analisar as principais políticas 

públicas sancionadas pelo Estado brasileiro no âmbito da promoção de apoio financeiro e 

fiscal ao desenvolvimento tecnológico empresarial e, particularmente, de que maneira esse 

tema se reverbera na projeção internacional do país. Este artigo parte das premissas que a 

divisão internacional entre “Norte e Sul” se dá, em parte, pelos níveis de sofisticação das 

indústrias nacionais. Também, entende-se que o ganho de credibilidade, referência e prestígio 

galgados pelo avanço tecnológico em determinados temas abre portas em esferas 

internacionais de discussão, colocando o país em evidência dos planos de desmontagem, 

ainda que em proporções pequenas, do status quo. Deseja-se demonstrar qual o papel do 

Estado na promoção e facilitação do aumento de aporte de recursos privados em projetos de 

tecnologia desenvolvidos em território nacional e de que maneira isso se relaciona ao 

desenvolvimento econômico brasileiro. As duas hipóteses presentes nesse trabalho são: em 

primeiro lugar, a emergente necessidade da transição para uma base industrial mais 

tecnológica, focada em atender às necessidades de produção e consumo internas. E, em 

segundo, a falta de importância que se confere às políticas à inovação, seja pelos governos ou 

pela sociedade, no que confere a criação, acompanhamento, revisão e aferição de impactos. A 
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metodologia para este trabalho emprega fontes qualitativas, primárias e secundárias, 

aplicando o método hipotético-dedutivo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Projeção internacional; inovação tecnológica; políticas públicas; lei 

do bem; fomento à inovação; desenvolvimento econômico. 

 

ABSTRACT: The main object of this research is to analyse the key public policies 

sanctioned by the Brazilian State within the scope of promoting financial and taxation support 

to the corporate technological development and, in particular, in what way this topic reflect in 

the international projection of the country. This article starts from the premise that the 

international division among “North and South” occurs, in a way, because of the levels of 

sofistication of the national industries. Furthermore, it is understood that the gain of 

credibility, trend-setting and prestige due to technological progress in certain thematics open 

doors in international spheres of discussion, putting such country in evidence to the plan of 

deconstruction of the status quo, even if in small proportions. This article wishes to 

demonstrate what is the State role in promoting and facilitating the increase of support of 

corporate financial contribution in technology projects developed in national territory and the 

form it relates to the Brazilian economic development. There are two hypothesis in this work: 

the first one is the emergence necessity to switch into a more technological industrial base, 

focused in serving the production and internal consumption needs. And, the second is the lack 

of importance granted to the innovation policies, by the government or the society, in terms of 

criation, monitoring, reviewing, and measuring the impacts. The methodology if this article 

employ qualitative sources, primary and secondary, applying the hypothetical-deductive 

method. 
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Introdução 

 

Para analisar as atuais políticas públicas de fomento à inovação tecnológica é 

necessário, primeiramente, debruçar-se sobre os impactos da atual fase do capitalismo sobre 

os países em desenvolvimento, sobretudo o Brasil. Segundo Schumpeter (1997), desde a 

primeira revolução industrial, tecnologia e inovação foram os motores do desenvolvimento. 

Naquele momento, o progresso técnico ocorria por meio da substituição de mão-de-obra por 

maquinaria, ou então, pela substituição de máquina por máquina, com acréscimo de 

produtividade. No entanto, a aquisição de tecnologia se mostrou insuficiente para aumentar a 

produtividade a longo prazo. Mais que isso, o investimento em adquirir conhecimento por 

meio da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) como, por exemplo, na criação de espaços para 

estudo e debate, como as universidades, e no estímulo de parcerias universidade-empresa para 

conversão de teoria em soluções práticas de produtos ou processos tornou-se de suma 

importância para, tanto a vitalidade dos modelos de negócio, quanto para a competitividade 

internacional. 

Segundo Sagasti (p. 90), ao término da Segunda Guerra Mundial, surgiu ao redor do 

mundo o interesse em entender e diagnosticar os problemas das políticas científica e 

tecnológica dos países do Terceiro Mundo. As agências internacionais e especialistas 

contribuíram para propagar e fortificar o afinco em tais pesquisas, que abordavam, 

especialmente, em tom comparativo os países desenvolvidos e o Terceiro Mundo, a fim de 

constatar o que falta a esses últimos. As pesquisas mostravam que nos países em 

desenvolvimento, o investimento em P&D e em novos equipamentos tem se mostrado frágil, 

principalmente pelo fato de não conseguirem aportar os recursos necessários para uma 

transição de especialidade produtiva, passando do setor secundário para o terciário. 

Durante as crises de dívida que afligiram os países em desenvolvimento durante a 

década de 1980 e que deixaram seus reflexos por décadas em suas economias, os países que 

lograram fazer a transição da estrutura produtiva para bens poupadores de energia, do setor 

terciário, sofreram impacto menor ante o Choque do Petróleo e oscilações nos valores do 

mercado de energia. 

O crescimento do setor de serviços é notadamente maior nos países desenvolvidos. Tal 

setor reúne maior volume de atividades relacionadas à informação, como geração, 

processamento e transmissão, e tem, consequentemente, um alto valor agregado aos seus 

produtos e sendo, sobretudo, um setor não-intensivo em consumo de energia. (LIMA, p. 158). 

Para tanto, exige o emprego de profissionais mais qualificados ao desempenho das atividades 
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inovativas, especialmente das áreas de software, tecnologia da informação, engenharia de 

sistemas, entre outras. 

Em contraponto, os países em desenvolvimento, particularmente o Brasil, que se 

especializaram na produção de bens do setor secundário, intensivos em energia, tiveram maior 

retração econômica. Consequentemente, houve menor disponibilidade de recursos financeiros 

para investir em conhecimentos e na compra de novos equipamentos, essenciais para realizar 

a transição de foco da base produtiva. 

Segundo Marcos Costa Lima (2008),  

“Para fazer avançar o estoque de conhecimento científico de domínio 

público (...) foi necessário financiar atividades de instituições, como universidades, 

centros de pesquisa e laboratórios, estabelecer agências de fomento capazes de 

apoiar a produção e a difusão do saber. Em suma, tornou-se evidente a noção de que 

a pesquisa é um fator de competitividade e uma alavanca para o conhecimento.” 

(LIMA, 2008) 

O uso do poder de compra estatal, especialmente aquele representado pelos órgãos de 

fomento e de crédito, é de suma importância para a atração de capacidade científica local e 

geração de demanda de tecnologia de origem nacional. A exploração desse poder de compra 

movimenta toda uma cadeia vinculada às necessidades socioeconômicas. 

A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) introduz um marco tecnológico de apoio 

financeiro à inovação no país. Tal apoio se concretiza de três principais formas: a primeira 

sendo o uso do poder de compra do Estado para adquirir produtos ou processos inovadores, a 

segunda é instrumentalizada por meio de incentivos fiscais e, por último, o financiamento 

direto e empréstimos em condições favoráveis para atividades de P&D. No presente artigo, 

frisaremos os mecanismos financeiros como propostas de suporte ao desenvolvimento 

nacional e seu possível impacto na projeção internacional do Brasil. 

 

I. As políticas públicas de fomento à inovação tecnológica no Brasil 

Em seu livro Inovar ou Inovar, o professor Glauco Arbix defende que o Brasil 

necessita de uma política nacional consistente para fomento às atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. Ele expõe que com um fundo único nacional para a 

disponibilização de recursos às empresas com projetos de inovação contribuiria na redução 

dos riscos em inovar, gerando segurança jurídica, fiscal e institucional para que as empresas 

se empenhassem em mais projetos ante a abundância de linhas para recursos reembolsáveis, 

não-reembolsáveis, financiamentos e incentivos fiscais. 
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O financiamento público estimula a execução de projetos de alto risco financeiro, mas 

que geram grandes benefícios sociais e que, sem o apoio público, ficariam parados. Além 

disso, o aprendizado relacionado à inovação é local e cumulativo. Assim, o desenvolvimento 

está relacionado à capacidade de o país construir um ambiente propício e uma infraestrutura 

favorável à difusão de tecnologias avançadas, o que pode ser estimulado pelo apoio público às 

atividades empresariais dirigidas à imitação, adaptação e difusão de tecnologias e técnicas 

organizacionais avançadas. Não basta que o Estado apoie decididamente a inovação 

empresarial. É preciso que o faça de forma eficiente e transparente (ARBIX, 2007, p. 153). 

A promoção de estreitamento de relações entre atores promotores de ciência, 

especialmente universidades e empresas privadas, passou por avanços significativos a partir 

dos anos 1950. A consolidação da pesquisa e inovação no país teve uma virada de chave, já 

que até então as movimentações governamentais eram voltadas à promoção de ciência básica. 

Foi criado no Brasil em 1951 o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), seguindo outros países que criaram órgãos equivalentes a este no 

período pós-guerra. Para Alexander King (1974) e Salomon (1977) as políticas públicas para 

ciência e tecnologia (C&T) tomaram forma institucionalizada e organizada nesse período, 

onde alguns mecanismos estadunidenses e soviéticos aplicados antes foram descritos como 

“pré-política científica”. 

Com a virada do milênio, as linhas de atuação da capacitação tecnológica brasileira 

foram sendo construídas em duas bases: a de formação de base tecnológica e a de tecnologias 

de impacto social. Assim, sendo a segunda substancial para o desenvolvimento da primeira, 

visto que a educação básica insuficiente é fator retardante ao desenvolvimento de empresas de 

base tecnológica, transferindo a essas a responsabilidade de capacitar tecnicamente seu 

pessoal contratado. A criação de novas políticas e fluxos de fomento à ciência e tecnologia 

podem reverter o patamar histórico de desenvolvimento e industrialização brasileiros, 

possibilitando não somente a expansão da base produtiva, como sua inserção mais 

competitiva no mercado internacional por meio da exportação de bens mais sofisticados. 

Para poder competir com as novas tecnologias globais, ou ao menos ser um expoente 

regionalmente, é importante que os setores público e privado de pesquisa possam andar juntos 

para a pesquisa de base possa evoluir à entrada em operação. Os incentivos gerados pela Lei 

de Inovação em 20041 são um marco entre a aproximação dos investimentos público e 

privado no Brasil. Nesse sentido, os incentivos fiscais da Lei do Bem e da Lei de Informática2 

 
1 Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 
2 Leis nº 11.196/05 e nº 8.248/1991, respectivamente. 
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são chave para reduzir o custo em inovar e auxiliam as empresas por meio de crédito 

financeiro, que no curto prazo, se reflete em maior fluxo de caixa (CGEE, 2018). 

A Lei do Bem (Lei 11.196/05) é o principal incentivo fiscal à inovação no Brasil e está 

consolidado pela legislação há quase quinze anos. Ela atende à lógica presente no Manual de 

Frascati (OCDE, 2015), que fundamenta iniciativas para potencializar o setor produtivo. A 

Lei nasceu com a intenção de fomentar as empresas brasileiras a inovarem, onde a redução 

dos custos com Pesquisa e Desenvolvimento diminui o impacto dos riscos tecnológicos para 

desenvolver novos projetos. Pode-se dizer que a Lei do Bem permitiu que o cenário brasileiro 

de pesquisa na esfera empresarial foi de conservador para mais arrojado, passando por 

mudanças capazes de mexer nas estruturas brasileiras, tanto produtiva quanto empregatícia. 

A Lei do Bem é um conjunto de incentivos que dá direito às empresas que comprovam 

suas iniciativas de P&D a terem uma redução na carga tributária3 (com destaque para a 

redução no Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ) sobre os gastos operacionais em 

projetos de inovação. Assim, quanto maiores os gastos, maior o incentivo, reverberando 

diretamente no resultado contábil-fiscal da empresa. Com uma menor carga tributária a ser 

paga, em tese, as indústrias teriam maior interesse em investir em projetos inovadores, 

buscando, portanto, o aumento anual do benefício. 

A Indústria 4.04, vital para a modernização tecnológica da manufatura brasileira, 

também tem a Lei do Bem como principal incentivo fiscal. Com isso, a Lei do Bem possui 

papel fundamental no progresso tecnológico brasileiro, consequentemente, na competitividade 

brasileira perante o mundo. 

No âmbito do Ministério de Relações Exteriores, temas que abarcam ciência e 

tecnologia são discutidos e fomentados pelo Departamento de Cooperação Científica, Técnica 

e Tecnológica (DCT) em ações coordenadas com a Agência Brasileira de Cooperação. Tal 

Departamento ocupa-se da formulação da política externa nessa esfera, enfatizando atividades 

de cooperação técnica. Sua atuação apresenta-se em três eixos: preparação de documentação 

relevante para a política externa em ciência e tecnologia, coordenação e apoio às atividades de 

cooperação e, por último, a coleta e disseminação de informações científicas. 

Vale ressaltar, no entanto, a diferenciação apontada por Ruivo (1998, p. 68) entre 

política científica e política tecnológica, sendo a primeira aquilo que concerne à educação e o 

 
3 Art. 17, Lei 11.196/05. 
4 Também conhecida como Quarta Revolução Industrial, é um fenômeno que aplica o uso extensivo de novas 

tecnologias como inteligência artificial, robótica, nuvem e internet das coisas. A Indústria 4.0 impacta a 

produtividade ao passo que incrementa a eficiência do uso de recursos e desenvolvimento de produtos de larga 

escala, propiciando, também a integração do Brasil às cadeias de valor por meio de cooperação internacional na 

área de tecnologia e produção. 



7 

 

armazenamento de conhecimento e, a segunda, à adoção e substituição de técnicas. O autor 

reconhece a linha tênue existente entre as duas, bem como o vácuo de definições e 

consolidação de conceitos acerca do tema. 

 

II. Inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico 

 Francisco Sagasti em seu livro Tecnologia, Planejamento e Desenvolvimento 

Autônomo introduz o planejamento voltado à ciência e tecnologia como um ponto de partida 

importante para a análise. O autor define os principais conceitos e analisa as correlações entre 

tecnologia e desenvolvimento como pilares do desenvolvimento de países periféricos. Vê-se 

que a responsabilidade do Estado em conduzir e responsabilizar-se pelo desenvolvimento do 

setor privado é um ponto crucial para a rapidez com que as mudanças em termos de cenário 

de desenvolvimento ocorrem.  

Segundo o autor, o Estado deve intervir de maneira a representar os interesses da 

maioria da população, uma vez que tal interesse não pode ser conduzido pela elite, que busca 

sua manutenção no poder e está alheia aos problemas do povo (SAGASTI, p. 23). O aumento 

de produtividade de bens de tecnologia mais sofisticados no setor de manufatura e a 

diversificação da produção aliados à diminuição de importações conduzirá na maioria dos 

países em desenvolvimento o maior aproveitamento de suas capacidades laborais, produtivas 

e sociais. No caso do Brasil, isso se põe como questão central para a reindustrialização da 

cadeia produtiva e recuperação da base tecnológica. 

A economia informacional aprofundou as diferenças e o abismo entre os países do 

Norte e Sul global. A aplicação de ciência e tecnologia e de processos de gerenciamento de 

informações eficientes aos processos produtivos implicam em crescimento econômico em 

valores reais5. Tais resultados puderam ser observados, por exemplo, a partir das taxas de 

crescimento da economia soviética após 1971. Nesse período, a expansão da economia 

soviética, que até então era conduzida de por meio da injeção de capital e trabalho pelo 

governo, necessitaria passar por uma transição à uma base produtiva mais complexa. A 

inexistência de mecanismos ágeis de instauração de processos mais sofisticados de 

transferência de conhecimento tecnológico teórico à produção, incitaram o declínio das taxas 

de crescimento e precipitaram a queda do regime soviético. 

A ruptura causada pelo Choque do Petróleo em 1973 representa mais que somente 

uma transição de curso quanto ao uso de energia, mas cria um paradigma relacionado à 

 
5 Troyjo. p. 31 
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tecnologia e sua reprodução. Ela evidencia a finitude dos recursos naturais e é precursora da 

era da informação, onde o volume e qualidade dos bens produzidos é relativamente mais 

independente das fontes de energia, ao contrário dos bens materiais que até então eram usados 

para medir a capacidade produtiva de um país. Nesse sentido, os países que se sobressaíssem 

na Nova Era Informacional não necessariamente seriam aqueles com bases energéticas 

sólidas, visto que um não pressupõe o outro. 

O autor da quinta parte do livro Dinâmica do Capitalismo Pós-Guerra Fria, André Tosi 

Furtado, traz a relevância das aplicações de tecnologia e autossuficiência energética, fator 

recorrente no campo das Relações Internacionais quando se trata do tema recursos 

estratégicos para manutenção de soberania. Entender de que maneira a matriz energética 

brasileira se estabelece e funciona é um ponto importante para a compreender o 

desenvolvimento econômico, já que ela pode ser um impeditivo no estabelecimento de 

empresas industriais no país, pois demandam suprimento alto de energia elétrica para seu 

funcionamento. 

Mesmo durante as décadas de crescimento econômico dos países latino-americanos, 

entre os anos 1950 e 1980, a industrialização não foi suficiente para proporcionar dinamismo 

tecnológico para atenuar a deterioração dos termos de câmbio. As disparidades entre o Norte e 

o Sul global foram pautadas pela produção interna de conhecimento e sua tradução em bens e 

serviços de alta tecnologia. 

Na obra de Celso Furtado (1997), a deterioração dos termos de câmbio é a herança que 

as metrópoles deixaram às economias coloniais, onde ocorre uma dinâmica dependente da 

demanda por absorção dos excedentes de produção de produtos primários das colônias. Sob a 

ótica do autor, o aumento de produtividade de bens primários não implica necessariamente em 

desenvolvimento econômico e social, uma vez que o setor produtivo focado em atender o 

mercado externo não é capaz de produzir um mercado doméstico. 

Os primeiros estudos da CEPAL6 apontam as diferenças de produtividade, 

identificando o subdesenvolvimento como o estágio em que os países que mais acumulavam 

atrasos no campo de tecnologia se encontravam. Para reduzir esse abismo, os países em 

desenvolvimento se tornaram dependentes da importação de inovações tecnológicas a fim de 

sofisticar sua produção interna. 

 
6 A Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) foi estabelecida pelo Conselho Econômico e 

Social da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento 

econômico da América Latina por meio de ações coordenadas e reforçando as relações econômicas entre os 

países latino-americanos. Disponível em: https://www.cepal.org/pt-br/sobre 
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Em países como a Coreia do Sul, por exemplo, que tinha características semelhantes 

às brasileiras na década de 1970, a força do posicionamento estatal na organização de metas e 

delimitação do planejamento proporcionou que o país tivesse fôlego e velocidade para crescer 

e destacar-se internacionalmente como espaço propício e confiável para atividades de P&D. 

O não-desenvolvimento tecnológico e falta de investimento na geração de corpo 

técnico que possa atuar de forma mais autônoma e independente das pressões das 

multinacionais prejudica a retenção de talentos com instrução formal-acadêmica mais elevada. 

Segundo pesquisa do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEH)7 de 2015 a 2017 

menos de 25% com os gastos com Recursos Humanos foram direcionados a profissionais com 

titulações de doutor, mestre ou pós-graduação lato sensu, o que indica que ainda há muito o 

que avançar nas contratações de profissionais com qualificações mais específicas. Isso, 

associado a maior conexão como instituições de pesquisa e universidades, poderia implicar o 

desenvolvimento de atividades mais complexas e com grau superior de inovação, gerando 

soluções mais disruptivas e incrementais, possibilitando o ganho de produtividade e mercado. 

Uma das preocupações que a industrialização propõe é que não pode haver, contudo, a 

condução das estruturas sociais de maneira que se produza uma pequena elite com salários 

altos e uma massa desempregada, visto que pelo aumento da produção de bens s sofisticados, 

é natural que as empresas contratem um número cada vez menor de colaboradores. 

 

III. A projeção internacional pela ótica das políticas públicas à inovação 

Para Troyjo (p. 40), existem quatro fatores principais para determinar o sucesso, ou 

não, de países e regiões econômicas. São eles: a capacidade tecnológica da estrutura 

produtiva, o acesso a um mercado grande, integrado e em expansão, diferença entre custo de 

produção local e preços no mercado de destino e, por fim, as políticas das instituições, tanto 

nacionais como supranacionais, para dirigir estratégias de crescimento daquele país ou 

daquela região a fim de criar vantagens comparativas no mercado mundial. O autor cita 

movimentações importantes para a estruturação da economia mundial, como a intensificação 

da integração da União Europeia, novos tratados comerciais entre Estados Unidos, Canadá e 

México e a formação inicial do MERCOSUL. Nesse sentido, dados os exemplos, o presente 

artigo pretende focar-se nos primeiro e quarto fatores acima durante a discussão. 

A integração tecnológica entre Norte e Sul sofre com os empecilhos criados à 

mundialização do conhecimento. Isso se dá pela carência de mecanismos de assimilação das 

 
7 CGEE, 2018, p. 31. 
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tecnologias criadas pelos países desenvolvidos pelos países em desenvolvimento e, em igual 

teor, estabelecimento de uma indústria incipiente local, focada em atender as necessidades 

produtivas regionais (LIMA, p. 159). No entanto, os países em desenvolvimento apresentam 

níveis insuficientes de investimentos em equipamentos e conhecimento por conta da crise 

econômica desencadeada pelo a partir dos anos 1980. O foco produtivo desses países em 

produtos primários e secundários, ou seja, pela exportação de matérias-primas ou produtos 

manufaturados os tornou intensivos em energia. 

A relação de dependência entre os países do Sul pelos do Norte agravou as 

desigualdades sociais e econômicas entre nações, grupos sociais e indivíduos. Para Celso 

Furtado (2010), o desenvolvimento econômico pode ser atingido por meio da incorporação de 

novas técnicas e fatores produtivos de possibilitam o aumento da produtividade do trabalho. 

Com isso, para compreender o desenvolvimento, é necessário entender previamente quais são 

os mecanismos para ampliar a produtividade. O autor compreende que a própria aplicação de 

modificações que gerem incremento em produtividade é sinônimo de desenvolvimento 

econômico. Nesse sentido, a aplicação sistemática dos métodos científicos e conhecimentos 

pelas corporações do Norte impôs seu controle sobre o mercado mundial. Com isso, foi criada 

uma lacuna de conhecimentos entre os países pelo avanço tecnológico e a falta de acesso a 

ele.  

A participação e contribuição de agências, empresas e outras instituições nas políticas 

de ciência e tecnologia não inferem necessariamente no desempenho da inovação de 

determinado país, visto que, em diversos setores da economia, como por exemplo o 

farmacêutico e o aeronáutico, dada a transnacionalidade das empresas, há uma política de 

pesquisa e desenvolvimento, também, transnacional. Com isso, os desdobramentos 

conceituais acerca da alcunha “sistema nacional de inovação” requerem diversas ressalvas e 

nem sempre representam uma compreensão apropriada dos avanços técnicos. 

Posto isso, Cruz Júnior (2011) afirma não haver “diferenças marcantes entre os 

mecanismos e modalidades adotados por diversos países, industrializados e emergentes, para 

estimular o processo de inovação, desenvolvimento e expansão da C&T em suas economias”. 

O autor categoriza em mecanismos técnicos e financeiros as ferramentas criadas pelos 

governos para subsidiar a inovação nas empresas.  

Cruz Júnior (p. 236) aponta programas promovidos pelo Itamaraty que apoiam o 

fortalecimento do que o autor chama de “diáspora brasileira de C&T”. Dentre eles estão: 

mobilização da rede consular para identificação e cadastro de brasileiros que emigraram a fim 

de desenvolver pesquisa em empresas ou universidades no exterior, melhor aproveitamento 
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do aparelhamento de embaixadas e consulados para conhecer as tendências tecnológicas e, 

assim, poder realizar transbordamento (spillover) ao ecossistema brasileiro de inovação e 

realizar fortalecimento da cooperação tecnológica internacional de longo prazo em áreas 

chave para o desenvolvimento do país.  

A partir dos anos 1990, no período Pós-guerra Fria, a agenda internacional apresentou 

a emergência de novos temas de debate. Dentre eles, destaca-se a ciência e tecnologia, 

abordada de diversas formas em eventos internacionais relacionados à cooperação, comércio, 

meio ambiente, participação civil, propriedade intelectual, entre outros. No âmbito das 

diretrizes da política externa brasileira, houve movimentações desde a Presidência da 

República, até agentes dos Estados e Municípios, passando pelo Itamaraty e outros atores que 

configuram os agentes para interações na esfera internacional. 

Troyjo (p.73) destaca a importância do posicionamento diplomático para encurtar as 

distâncias entre os atores promotores de avanços nos temas e projetos científico-tecnológicos, 

em especial as universidades e empresas privadas. Ele identifica a atualidade como um 

momento de guinada nos planos das agências governamentais, que até então eram focadas em 

promover ações para a ciência básica. Para ele, 

“(...) a ênfase atual dirige se a capacitação tecnológica segundo duas linhas 

de atuação . A primeira diz respeito à definição de “áreas de ponta” indutoras de 

transformação tecnológica: informática (inclusive telemática e automação), 

biotecnologia novos materiais tecnologia espacial e engenharia de precisão. Busca-

se, igualmente, a melhoria de tecnologias com impacto social direto: educação 

(inclusiva educação para a competitividade), saúde pública, saneamento básico, 

desenvolvimento urbano e regional, segurança civil, estudo de sistemas complexos, 

alimentos, nutrição, meio ambiente, energia e transportes.” 

Por fim, o conceito de Estado Logístico calcado por Cervo exemplifica um modelo de 

atuação com políticas internas e de inserção internacional do Brasil. Para o autor, o Estado 

Logístico consiste na recuperação do planejamento estratégico com foco no desenvolvimento 

e no desempenho de atividades de apoio e legitimação de ações de outros atores econômicos e 

sociais aos quais, portanto, concede responsabilidade e poder nos seus temas de atuação. 

Sendo assim, difere-se do modelo de atuação do Estado em épocas neoliberais e 

desenvolvimentistas, onde o Estado ocupa uma posição de prestador de serviço e reativo às 

forças do mercado. Assim, a análise do processo de internacionalização da economia 

brasileira no século XXI permeia os limites da ação diplomática e dos investimentos em 

pesquisa e inovação, especialmente aqueles fomentados pelas políticas públicas. 
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Considerações Finais 

A partir dos incentivos fiscais à inovação facilitam as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, aumentando as atividades de propriedade intelectual e aporte de recursos. 

Apesar do aumento consistente de número de empresas que utilizam os benefícios, a 

legislação está muito aquém de atingir seu real potencial de impacto há a necessidade de 

mudanças para que haja um ambiente propício às atividades inovativas de qualidade. Dessa 

forma, os maiores desafios da Lei do Bem estão em sua democratização para que possa 

abranger o maior número de empresas, o que inclui a flexibilização das premissas para 

utilização bem como a divulgação no meio empresarial, para que possa gerar mais resultados 

e o uso de seus benefícios por um número crescente de empresas de base tecnológica do país. 

Além da criação de mecanismos financeiros para apoiar o desenvolvimento econômico 

por meio dos projetos inovadores nas empresas, compreendeu-se durante a pesquisa que o 

investimento em estrutura física e insumos, em especial os que tratam de fontes de energia, 

são essenciais para somar forças ao desenvolvimento. A capacitação técnica profissional e 

sofisticada de estudiosos e trabalhadores brasileiros, bem como sua devida absorção laboral e 

compensação financeira adequada apoiaria não somente as atividades imediatas de inovação 

como, a longo prazo, garantiria a retenção de cérebros e talentos nas indústrias nacionais.  

Também, cabe indagar sobre qual a responsabilidade do corpo diplomático em 

promover a disseminação de programas e atividades que propiciem a aproximação das redes 

de inovação brasileiras das internacionais. Em um contexto internacional onde as discussões 

do campo econômico-comercial se sobressaem ante as do campo político-estratégico, a 

predominância do realismo das perspectivas sobre o sistema internacional leva os atores a 

operarem de forma a buscar seus interesses nacionais, esvaziando o significado e vantagens 

da cooperação internacional, que tão propícia às conexões ao desenvolvimento (Troyjo, p. 

69). 

A cooperação técnica vem se mostrando eficiente mecanismo de aproximação das 

relações bilaterais. Esse instrumento pode promover de forma sólida a imagem externa do 

país, explicitando nos campos de debate sua capacidade de produção, fortalecimento de 

relações políticas, econômicas e comerciais. Para isso, o Itamaraty conta com a Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), que age em nome do governo brasileiro em duas vertentes: 

instrumento moderno e eficaz de política externa e dando auxílio ao desenvolvimento 

socioeconômico do país8. 

 
8 TROYJO, p.80-81. 
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Troyjo avalia (p.81) que a ABC tem “grande relevância na atuação externa brasileira”, 

com perspectivas de expansão de suas atividades e influência sobre países da região da 

América Latina, com projetos de cooperação técnica de médio e longo prazo. Por outro lado, 

o autor propõe que sejam pensadas novas formas de operacionalização técnica regional, entre 

os países em desenvolvimento, uma vez que os recursos disponibilizados pelos países ricos 

pós Rio-92 se tornaram mais seletivos e escassos. Por fim, o autor ressalta: 

“A relevância do tema ciência e tecnologia no cenário internacional pode 

mesmo ser ilustrada pela própria profissão diplomática. (...) () marcará o ofício do 

diplomata na virada do milênio isso deve ser colocado com referência não apenas 

aos temas mais tradicionais, como a multiplicação de acordos de cooperação em 

C&T e o tratamento de assuntos desta natureza nos postos do Brasil no exterior e em 

organismos multilaterais, mas também em relação às novas questões emergentes na 

agenda Internacional, como redes ou super-vias da informação. Cumpre, pois, 

ressaltar que, de acordo com a progressão quase geométrica que dita o ritmo atual de 

ingresso de usuários às redes mundiais de informação, ao final do milênio, 

aproximadamente meio bilhão de pessoas estará conectado entre si, o que deverá 

questionar, em grande medida, os conceitos tradicionais de tempo espaço. isso 

contribuirá para uma ainda mais nebulosa e fluida definição do sistema 

Internacional, o que tornará, por certo, mais complexa e desafiadora à atuação 

externa do Brasil.” 
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