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Razões para 
novos modelos 
de política 

� Mais além das falhas de mercado (falhas de coordenação, de 
indução da cooperação pré-competitiva e de processos cumulativos 
de aprendizado, de tratamento de externalidades locais e ambientais, 
de avaliação de riscos e visão prospectiva....)

� A construção de vantagens competitivas veio se tornando mais 
complexa e exigente:

- cadeias globais de valor viabilizaram aprendizados competitivos e a 
criação de novas barreiras de especialização e escala;

- a competição tornou-se mais acirrada... e o unilateralismo 
agressivo vem destruindo as regras do multilateralismo;

- os ecossistemas de inovação se tornaram mais densos, mais 
interdisciplinares, mais complexos e internacionalizados, politica de 
CT&I no core da politica industrial;

- a compreensão da natureza disruptiva das inovações resultantes da 
combinação de tecnologias avançadas levou os países industriais a 
embarcarem em “corridas tecnológicas”;



� Comércio mundial aberto 
fragmentou geograficamente 
várias cadeias de valor

� Empresas de países avançados 
terceirizaram produção 
e se concentraram em P&D, 
design e marketing

� Novos produtores (Ásia) 
avançam em P&D e 
disputam liderança global 

� Países avançados reagem 
ampliando dispêndios em CTI&I 

� Resultado: ecossistemas de 
inovação internacionalizados, 
multiparceiros, interdisciplinares

Evolução da P&D em
países selecionados 
Pesquisadores por milhão de 
habitantes, P&D/PIB. Tamanhos 
dos círculos indicam volume de 
dispêndios em P&D em milhões 
US$ 2011

Fonte OCDE e Banco Mundial

o
Mudanças no comércio, na produção, na 
concorrência e na inovação  



Redes de Comunicação

Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Produção 
Inteligente e Conectada,  Nanotecnologias 

Biotecnologias, Materiais Avançados e 
Armazenamento de Energia 

• Soluções para todas atividades industriais 

• Tecnologias em rápida mudança

• Soluções para todas atividades industriais 
• Convivência de tecnologias em gestação, difusão e maduras

• Soluções aplicáveis a atividades industriais específicas
• Convivência de tecnologias em gestação, difusão e maduras

Quais são as 

inovações 
combinadas 
e sinérgicas?



grandes mudanças
Novas tecnologias induzem 

Inovações combinadas e 
sinérgicas mudam 
produtos, processos e 
gestão, transformam 
modelos de negócio e 
ameaçam empresas 
dominantes 

Estão em transformação
padrões de consumo, perfil 
do emprego e qualificação, 
estilos de vida e divisão 
internacional do trabalho...

Indústria no 
epicentro das 
mudanças



Estratégias nacionais

para enfrentar 
novos desafios

Prioridades construídas 
em torno a visões de futuro

Estratégias e missões 
definidas a partir de 
competências existentes

Prioridade política, 
concertação público-privada, 
estabilidade de recursos 

Emparelhar até 2025; potência industrial intermediária até 2035 
Superpotência até 2049

Dispêndio total em P&D 2017: US$ 279 bi

Plano de longo prazo, coordenação público-privada
Foco na manufatura integrada e inteligente (4.0)

Dispêndio total em P&D 2017: US$ 105 bi

Manter liderança em CT&I; recuperar manufatura avançada

Dispêndio total em P&D 2017: US$ 533 bi 
Orçamento público para CT&I 2018: US$177 bi (+12,8% s/2017)

Ser líder em CT&I; evoluir para sociedade superinteligente

Dispêndio total em P&D/PIB: chegar a 4%  US$ 202 bi

Fonte: I-2027





A evolução 
das politicas 
industriais 

Articulação entre as políticas macroeconômicas, politicas 
de competitividade e políticas industriais.

� políticas macro: taxas de juros de longo prazo e taxas de 
cambio competitivas, regulação bancária e do mercado de 
capitais;

� políticas de competitividade: segurança jurídica, 
financiamento de longo prazo, tributação, 
desburocratização, infraestrutura e logística, energia, 
qualificação trabalhadores, capacitação das MPEs e 
regiões menos desenvolvidas, incentivos à inovação e 
P&D, promoção da concorrência e do comércio exterior;

� políticas industriais: regulações setoriais atualizadas, 
programas para setores de alta agregação de valor, 
utilização do poder de compra do governo, apoio firme à 
base científica-laboratorial e à cooperação nos 
ecossistemas de inovação, politicas de difusão e de 
interoperabilidade.  



Diretrizes para 
uma nova 
politica 
industrial de 
longo prazo

1- Induza um processo de mudança estrutural através do desenvolvimento 
de atividades industriais e de serviços  mais complexas, de maior conteúdo 
tecnológico, que introduza e acelere ganhos de produtividade;

2- Apoie a disseminação rápida das novas tecnologias de manufatura 
conectada e inteligente e promova a prática regular de atividades de 
engenharia e P&D nas empresas;

3- Patrocine processos maciços de educação, treinamento, capacitação 
das MPEs e de desenvolvimento de arranjos produtivos e inovativos nas 
regiões menos desenvolvidas;

4- Utilize todas as ferramentas de política já mencionadas – com 
coordenação, eficiência, metas, monitoramento de resultados, avaliação, 
ajustes e contrapartidas;

5- Baseie-se em uma visão nacional comum, legitimada, transparente, com 
sintonia fina entre estado e setor privado, a partir do mais alto escalão 
governamental.  


