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I.  INTRODUÇÃO: POR QUE AS REFORMAS SÃO ESSENCIAIS? 

Um país tem sempre escolhas. E há momentos que essas são críticas. O 
Brasil vive um desses momentos. O experimentalismo econômico 
“desenvolvimentista” da chamada Nova Matriz colocou a economia brasileira 
firmemente na trajetória do retrocesso e da crise. O mais provável é uma 
estagnação prolongada após 2 anos de recessão profunda, a menos que se 
consiga definir e levar adiante uma agenda de reformas, rompendo com a 
ideologia dos partidos e organizações que constituem a base do governo, e o 
oportunismo dos agentes que orbitam no seu entorno. O menos provável – 
ainda que não se possa excluir – é uma crise política combinado à insensatez 
econômica levando o país a uma depressão, no sentido de uma queda 
acentuada e continuada do PIB mais além de 2016.  

Os erros foram múltiplos e vão além da tentativa de transitar com base no 
voluntarismo para um novo regime fiscal, monetário e cambial. Há uma década 
fazem-se escolhas econômicas erradas, levando ao afastamento da fronteira da 
modernização sob os dogmas do passado – que o país é um “continente”, a ser 
governado autarquicamente por um Estado demiurgo, e cujas limitações não 
estão no âmbito fiscal, mas na ausência de “vontade” política. Há uma década se 
iniciou uma contrarreforma, em que o conceito de interesse público submerge 
sob o imperativo da concertação de classes, com base em subsídios, 
transferências e favores, outorgados sob a forma de “direitos”, e operados por 
uma aristocracia política inatingível e encastelados no Estado. 

Este modelo se esgotou. A população se cansou dos cartórios, corporações 
e anéis burocráticos, que se apropriam de rendas, oferecem serviços públicos de 
má qualidade, ao mesmo tempo em que se sublimam os deveres de todos para 
compensar os privilégios de poucos. 

As reformas que o país necessita devem partir da esfera econômica – ou 
mais precisamente da economia política -, e ter por foco o funcionamento do 
Estado, a forma como mobiliza, distribui e usa os recursos da população. Mas 
deve ir além da questão fiscal, e pensar na modernização da economia e 
sociedade, e das instituições que são seu substrato.  

A seção 2 discute os efeitos do que aqui se denomina de contrarreforma, 
ou seja, uma série de políticas que cumulativamente levaram o país a uma 
fragilidade fiscal sem precedentes no período pós-inflacionário, subtraíram da 
competitividade das empresas e desestimularam a inovação.  Ainda não se 
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podem medir os custos da contrarreforma, mas sim afirmar que são 
elevadíssimos e representam um grande retrocesso para o país.  

A seção 3 discute uma agenda de reformas voltadas para a competitividade 
e inovação. O ponto de partida é a resolução em bases críveis da questão 
fiscal, que está no cerne do risco maior que a economia brasileira enfrenta: a 
progressiva deterioração das contas públicas, a impossibilidade da política 
monetária cumprir com o regime de metas, e uma dinâmica crescentemente 
perversa da dívida, levando ao questionamento da sua sustentabilidade. As 
implicações seriam dramáticas, começando com o colapso da classificação de 
risco do país e suas empresas, aumento dos juros longos, elevação do custo de 
capital, deterioração das expectativas. Estaríamos numa linha reta para a 
depressão econômica, algo que o país não experimentou em sua história.  

Avançando na questão fiscal, se estabelece as bases seguras para uma 
melhora da competitividade das empresas. Nesta perspectiva há um conjunto 
de reformas que esperam há anos para serem levadas adiante: no setor externo, 
uma reabertura da economia; domesticamente, uma desburocratização 
radical para simplificar a vida das empresas e dos cidadãos, uma redução da 
incerteza regulatória e insegurança jurídica que aflige as empresas, e uma 
nova governança (e gestão) das empresas estatais que afinal permanecem 
tendo um  papel de extrema relevância na economia e muitas de suas cadeias 
produtivas.  

O país necessita dar um salto de competitividade. Mas igualmente precisa 
usar de forma mais eficiente seus recursos voltados para a inovação. O trabalho 
distingue os esforços do Estado e das empresas: num caso há uma grande 
fragmentação de iniciativas que deveriam se organizar em torno de missões 
com o objetivo de resolver problemas de grande relevância para a sociedade. Já 
o apoio às empresas deveria ser direcionado principalmente às pequenas e 
médias exportadoras que estarão submetidas ao rigor competitivo do 
mercado externo, e onde a inovação é uma exigência para a sobrevivência. As 
empresas – e também as universidades e instituições de pesquisa – se 
defrontam com uma escassez de recursos humanos de alto desempenho, que 
compõe o substrato do esforço inovador. No curto e médio prazo, acumular 
massa crítica nesses recursos irá depender de facilitar sua mobilidade, 
principalmente por meio de uma reforma da política imigratória, que facilite a 
entrada de cientistas, engenheiros e técnicos estrangeiros, cuja presença no 
mercado brasileiro é residual.  
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A seção 4 conclui o trabalho com uma síntese das propostas e uma visão de 
futuro do país. 

II. A CONTRARREFORMA E SEUS CUSTOS 

As políticas e práticas populistas de anos recentes – e cuja relação de causa 
com a contração da economia num ambiente de alta inflação necessita ser 
explicitada para que não se repita – podem ser entendidos como uma 
contrarreforma.  O pêndulo reformista que perdurou até 2006, fez o caminho de 
volta e atinge uma situação de paroxismo no triênio 2012-14, afastando o país 
da fronteira da estabilidade e da eficiência. A combinação de expansionismo 
fiscal, leniência monetária compensada por um câmbio artificialmente 
apreciado, decisões discricionárias em setores críticos, e controles ad-hoc de 
preços e tarifas, aumentaram a insegurança jurídica e a incerteza regulatória, 
afetaram as expectativas e reduziram o nível de confiança criando incentivos 
adversos ao investimento. Múltiplas cunhas segmentaram mercados e 
reduziram a eficiência da economia. O resultado foi uma queda do potencial de 
crescimento não inflacionário da economia – em 2016 com toda a 
probabilidade inferior a 2%.  

No cerne, há a questão fiscal, “o elefante dentro sala”, que já quebrou 
alguns cristais e ameaça a cristaleira. O orçamento do governo é a peça chave 
de política econômica nas sociedades democráticas, pois espelha as opções e 
escolhas fundamentais: de onde vem a receita do governo e como se 
direcionam seus gastos – investimentos e despesas correntes.  

Os problemas fiscais no país podem ser assim resumidos:  
• As receitas totais da União em 2014 foram equivalentes a 22,17% do 

PIB. A receita líquida do Governo Central, ou seja, após transferências a 
Estados e Municípios, totalizou 17,52% do PIB, dos quais 6,11% foram 
oriundas da previdência social e 6,01% das chamadas contribuições 
sociais, totalizando 12,2% destinados à seguridade social e educação 
(“gastos sociais”). Outros 6,1% do PIB foram pagos sob a forma de juros 
da dívida, restando um saldo negativo de 0,7% do PIB para a União lidar 
com o déficit da Previdência Social e com os demais gastos das funções 
não relacionadas à dimensão social do orçamento.  

• Em 2014, 90% das receitas eram pré-alocadas por força de lei – inclusive 
dispositivos constitucionais. A vinculação de fontes de receita do 
Governo Federal a certas categorias de gastos obrigatórios dificulta – 
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senão impede – uma execução que reflita as necessidades de 
Investimento, e sua priorização na execução do orçamento.  

• De fato, os gastos obrigatórios estão em funções preponderantemente 
compostas por despesas correntes (incluindo transferências); 
inversamente, as funções com os maiores gastos discricionárias, sujeitas 
a reduções e contingenciamentos, são aquelas com participação 
dominante dos investimentos.  

• A dinâmica do orçamento se caracteriza pela inércia no crescimento 
das despesas correntes – inclusive pelos mecanismos de indexação – e 
pela volatilidade dos gastos discricionários, particularmente os 
investimentos. A menos que se rompa com a inércia do crescimento 
dos gastos, o Estado irá progressivamente absorver mais recursos, 
ampliando não apenas suas despesas de funcionamento – e reduzindo 
ainda mais sua produtividade – como  os recursos voltados para a 
“economia de transferências”.   

• O problema fiscal não se resume às atividades meio, com o número 
excessivo de servidores do Estado, inclusive nas instancias subnacionais 
e poderes legislativos e judiciários. Nem tampouco no fato que o país 
transfere sob a forma de benefícios previdenciários e assistenciais cerca 
de 15% do PIB; não há possivelmente outro caso de país de renda 
média que o faça. Tão ou mais relevante é o fato que os programas e 
subprogramas do orçamento carecem de análises custo-benefício. 
Muitos implicam na transferência de recursos para uma miríade de 
organizações não governamentais, de modo geral sujeitas a regimes 
falhos de fiscalização do emprego dos recursos. O ponto é que não se 
sabe quais os efeitos benéficos de uma multiplicidade de programas 
que estão no orçamento, e não haveriam porque ser perpetuados sem 
uma forte justificativa. Com poucas exceções, estas inexistem. 

• Se pelo lado das despesas os programas carecem de avaliações 
independentes e realizados com rigor e seriedade, pelo lado da receita 
há incentivos fiscais ou gastos tributários consideráveis – projetados na 
PLOA 2016 em 271 bilhões – cujo rationale e aplicação necessitariam 
ser continuamente revistos, ao representar para aquele ano 20,7% da 
arrecadação1.  

                                                           
1 Ver, Receita Federal  –  Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Demonstrativo dos Gastos Governamentais 
Indiretos de Natureza Tributária – (Gastos Tributários) – PLOA 2016, Brasília 2015. 
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A questão fiscal vai mais além da alocação de recursos, pois diz respeito ao 
equilíbrio macroeconômico: no curto prazo, o expansionismo fiscal dificulta - e 
eleva os custos - de desinflacionar a economia, ao pressionar os juros e reduzir o 
crescimento; no médio e longo prazo, déficits primários ou superávits 
insuficientes num contexto de juros elevados e baixo crescimento levam a uma 
dinâmica adversa e – no limite – explosiva da dívida do setor público.   

• Em 2016, frente a um déficit nominal próximo a 10% do PIB e um déficit 
primário possivelmente próximo a 1% do PIB, o Banco Central deverá 
elevar os juros nominais – e reais. Mantêm-se assim “na frente da curva”, 
impedindo uma deterioração ainda maior das expectativas, mesmo no 
contexto da maior recessão vivida pelo país nas últimas oito décadas. 
Não o fazendo, a perda de credibilidade será irreversível.   

• A dívida bruta do setor público como proporção do PIB, de 51,3 % em 
2011 se elevou para 58,9% em 2014, devendo ter alcançado 68% em 
2015. Nos próximos anos, a dívida poderá se expandir numa média de 9 
pontos anuais, podendo chegar próximo a 95% em 2018. Não há como 
manter os programas sociais e transferências maciças – e muito menos 
os investimentos públicos – com uma dívida que foge ao controle da 
Autoridade Fiscal. A desconfiança dos agentes que financiam um 
governo sem um regime fiscal crível leva a aumentos nos prêmios de 
risco e uma espiral viciosa que progressivamente estreita a margem de 
manobra do governo, dado inclusive à resistência da população a um 
aumento da carga tributária.  

A contrarreforma no âmbito fiscal colocou o país, se não na rota da 
insolvência, ao menos numa trajetória insustentável no âmbito do 
endividamento. As consequências já se fazem sentir na esfera da economia real, 
e não apenas pelo estreitamento da capacidade de investimento do Estado 
como argumentado acima2, como pelo aumento do custo de capital à medida 
se torna mais difícil financiar o setor público3.   

                                                           
2 Investimentos do governo federal perfizeram apenas 7,88% dos gastos programados em 2014, dos quais 1,47% em 
infraestrutura. Os números de 2015 são significativamente piores. Ver CNI, “Porque o Brasil investe tão pouco em 
infraestrutura”, Brasília, Dezembro 2015, e Inter.B, “Infraestrutura e a Questão Fiscal”, Carta de Infraestrutura, ano 2, n. 13, 14 
de Dezembro 2015 (www.interb.com.br). 
3 As empresas brasileiras pagam juros médios de 11% em dólar, dado o elevado patamar estabelecido pelo Tesouro. O prêmio 
dos títulos do governo emitidos no exterior (em US$) sobre os títulos do tesouro dos EUA era ao final de Dezembro de 2015 de 
550 basis points (bps), superior em mais de 200 pontos a países como Rússia e Turquia (que também não são “investment 
grade”). Da mesma forma, o Tesouro ao pagar nos seus títulos indexados à inflação – a exemplo das NTNs - juros reais acima de 
7% (em contraposição a pouco mais de zero nas economias emergentes) assegura um elevadíssimo piso para o custo do 
endividamento das empresas em reais. Ver Julio Callegari, “2016: mais um período desafiador”, Valor 30/12/2015, 
p. D2.  
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Os custos da contrarreforma se espalham e levam à perda de 
competitividade do país. Há aqui três dimensões essenciais, mais além da 
desordem fiscal: primeiro, a incapacidade de o Estado prover serviços públicos de 
qualidade, na medida em que suas instituições – com poucas exceções – são 
utilizadas para acomodar as necessidades políticas e materiais da coalizão no 
poder, levando à perda de eficácia e no limite desvirtuando no processo as 
atividades fins. Há uma percepção que o Estado está “inchado”, com 1.952 
milhão de servidores (ao final de 2014), dos quais 100.313 em cargos e 
comissões no executivo (inclusive 23 mil DAS). Ao mesmo tempo, a despesa 
anual com pessoal do executivo cresceu a uma média de 9,8% a.a. no período 
2006-14 (versus uma inflação de 5,65 % a.a.) – não contando o governo com 
instrumentos efetivos de avaliação de desempenho que pudessem justificar 
esses ganhos.   

Segundo, a crescente pressão (e complexidade) tributária também vem 
erodindo a competitividade do setor produtivo – e particularmente da indústria 
de transformação. A saída via tributos tem sido a forma de se fazer frente aos 
gastos governamentais crescentes e sem uma necessária correspondência com 
o bem-estar da população. A carga tributária não apenas não é condizente com 
um país de renda média (Gráfico 1) – sendo superior em 10 a 15% do PIB a 
países comparáveis -, mas inconsistente com a qualidade dos serviços públicos 
ou coletivos.  

Gráfico 1: Carga Tributária (% do PIB) e PIB per Capita (PPP, USD) 
36 países selecionados 
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Terceiro, operar no país não apenas se tornou complexo e caro por conta da 
qualidade dos serviços públicos ou ainda do regime tributário. Os custos 
unitários do trabalho – com impacto direto na competitividade das empresas - 
se elevaram de forma sensível em anos recentes pela dissonância entre o custo 
real da hora de trabalho e estagnação da produtividade (Gráfico 2)4. Sublinhe-se 
que este fenômeno não pode ser dissociado da baixa qualidade dos serviços 
públicos – no âmbito da educação e a própria qualificação dos trabalhadores, 
mais além da escassez de bens coletivos que interferem diretamente na 
qualidade de vida do trabalhador, a exemplo do tempo de deslocamento casa-
trabalho-casa. 

Gráfico 2: Brasil – Produtividade e Custo do Trabalho 
Número índice do custo do trabalho tomado em R$ 

 

 

A valorização do Real agravou a perda de competitividade. Déficits 
crescentes na conta corrente demandavam uma desvalorização do Real para o 
reequilíbrio externo. Contudo, houve uma mudança de fato do regime cambial, 
que se voltou ao controle artificial da inflação pelas intervenções do Banco 
Central no mercado à vista e principalmente futuro de moeda. Enquanto os 
fundamentos da economia apontavam numa direção, a política cambial o fazia 
no sentido contrário.  A escalada se inicia em 2004 por conta da redução da 
incerteza com o novo governo, o forte ajuste fiscal empreendido no ano 
                                                           
4 Ver Custo Unitário no Brasil, Firjan, Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Nota Técnica no. 4,  Rio de Janeiro, 
Novembro de 2014. 
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anterior e a melhora da economia brasileira, e se vê impulsionada pelos ganhos 
de termos de troca. Mas o Real se sustenta a partir de 2010-11 pelas 
intervenções do BC, fazendo com que o custo unitário do trabalho (em US$) 
atinja picos em Julho de 2011, Fevereiro de 2012 e 2013, e Junho de 2014 
(respectivamente com números índices de 181,9, 179,9, 174,1 e 168,3 – ver 
Gráfico 3). A partir de 2015, a política econômica deu uma guinada e permitiu 
um ajuste mais decisivo nos preços públicos e na taxa de câmbio – sendo que o 
processo de depreciação se inicia já em 2014, e que combinado com as 
condições no mercado de trabalho, levou a um forte recuo do CUT.   

Gráfico 3: Custo Unitário do Trabalho (US$) 
 Jan 2006 – Novembro 2015 (Junho de 2004=100) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

Anos de custos unitários elevados – ajustados a um câmbio artificialmente 
valorizado - tiveram um papel determinante na perda de densidade da indústria 
de transformação5, cuja participação no PIB se reduziu aos menores níveis das 
últimas décadas (Gráfico 4). A indústria de transformação não apenas recuou 
nos mercados externos como cedeu espaço domesticamente. O aumento do 
                                                           
5 De acordo com A. Castelar Pinheiro, no período 1995-2011 o CUT da indústria de transformação brasileira em 
dólares constantes aumentou 7,1% a.a., enquanto que caiu ou ficou relativamente estável numa amostra de 20 
países economicamente relevantes por força de uma maior apreciação cambial, alta do rendimento real e queda 
da produtividade do trabalho no país. Atualizando os dados para 1995-2014, o CUT se expande em 2,5% a.a, 
direcionada pelo aumento de 2,8% a.a. do rendimento real do trabalho e uma  queda da produtividade de 0,9% 
a.a. Ver “A indústria brasileira” Valor, 07/08/2015.   



Reformas, Competitividade e Inovação: as bases de uma 
nova economia 

 
 

9 
 

protecionismo, crédito fortemente subsidiado, desonerações seletivas, controles 
artificiais de preços e reduções ad-hoc de tarifas fizeram parte da função de 
reação do governo.  Na realidade, a resposta do governo agravou a crise da 
indústria na medida em que se condensou a percepção dos agentes de que a 
economia tinha perdido seu rumo por erros sequenciais de política econômica, 
e que medidas ad-hoc simplesmente refletiam a falta de uma estratégia de 
crescimento.  O país ficou mais isolado, a economia mais fechada e menos 
exposta aos fluxos de conhecimento.   

Gráfico 4: Brasil - Participação da Indústria de Transformação no PIB 
2000-15 (em %) 

 

Fonte: Ipea Data (IBGE e SCN), CNI. Elaboração própria. 

Por anos a indústria de transformação foi assim solapada por uma taxa de 
câmbio apreciada e a estagnação da produtividade frente ao aumento do custo 
do trabalho. As barreiras à competição – impostas como forma de compensar os 
custos mais elevados da economia – não apenas não ajudaram, mas se tornaram 
razão adicional da perda de competitividade da indústria.  A participação das 
empresas nos mercados globais – e o aprendizado daí decorrente – são o 
incentivo maior aos ganhos de produtividade e à inovação. Na realidade essa é a 
experiência da economia brasileira, dos seus setores mais competitivos, e das 
empresas que se reinventaram e transformaram seus negócios para competir 
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em bases sustentáveis. A força do agronegócio brasileiro, por exemplo, reflete 
não apenas seus fundamentos produtivos, mas também o fato que os 
produtores se veem forçados a competir em mercados fortemente disputados 
há pelo menos três décadas.  Da mesma forma, não é por coincidência que as 
empresas brasileiras mais competitivas são aquelas que por muitos anos se 
expõe sistematicamente ao mercado global, seja o mercado de bens (a exemplo 
da Embraer, WEG, Fundição Tupy, BRF, dentre outras), seja o de serviços 
(Stefanini e Totvs, no caso de TI).  

Para muitas empresas, o movimento para fora do país tem um rationale 
que vai além de diversificar mercados e se proteger contra eventuais agruras do 
mercado doméstico. Antes, diz respeito à necessidade de funcionar em 
ambientes de negócios que dão maior segurança e impõe menores obstáculos à 
operação e aos investimentos.  Na realidade, o ranking do país nesse aspecto 
indica que há algo fundamentalmente errado na forma que o Estado se 
relaciona com a sociedade6.  

Primeiro, a população não se sente representada, e não se vê respeitada 
pelos atores políticos em qualquer das instâncias decisórias, nem tampouco por 
aqueles que provem os serviços públicos. Daí que o tributo perde legitimidade, 
mais ainda pela percepção – possivelmente correta – de corrupção generalizada 
na máquina do Estado.  A questão tributária vai assim além da elevada carga 
tributária, e da complexidade das normas, mas se remete à percepção de falta 
de legitimidade de instâncias chave do Estado – o legislativo e o executivo, em 
particular.   

Segundo, o país há muito já deveria ter modernizado e simplificado as leis, 
normas e rotinas que regem a prestação de serviços públicos – inclusive aqueles 
regulados - e o controle da atividade privada. Contudo uma combinação de 
inércia e mesmo incompetência, com o uso da proposital do emaranhado 
burocrático para auferir rendas, dificulta a vida não só das empresas, mas do 
cidadão. Falta transparência e responsabilização (“accountability”); sobram 
artifícios que apequenam o cidadão – e as empresas – perante os agentes que 
detém poder e/ou prestam serviços públicos.  

                                                           
6 As sucessivas edições do “Doing Business” e do Relatório Global de Competitividade (RGC) do World Economic 
Forum prestam testemunho da baixa qualidade do ambiente de negócios. No caso do RGC, a edição de 2015-16  
aponta uma queda de 18 posições do Brasil para 75º posto, direcionado pelo ambiente macroeconômico (117º), 
confiança dos empresários nas instituições (122º), desvio de dinheiro público (138º), desperdício de gastos 
públicos (133º) e confiança nos políticos (138º). Quanto aos principais problemas para operar no país os mais 
relevantes são impostos, restrições trabalhistas, corrupção, infraestrutura, e ineficiência e burocracia estatal. 
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Terceiro, nas duas últimas décadas criaram-se agências regulatórias para 
ordenar e fiscalizar os serviços públicos oferecidos em regime de monopólio ou 
com barreiras significativas à entrada. A qualidade da regulação – inclusive da 
fiscalização dos serviços – se deteriorou pela falta de compreensão por parte do 
executivo do papel das agências, que requerem autonomia decisória e 
financeira. Ao mesmo tempo, o intervencionismo do governo por meio de 
Medidas Provisórias e outros instrumentos discricionários, combinado com um 
excesso de atos normativos das agências, elevou a incerteza regulatória.   

Muitos destes atos, e não exclusivamente por parte das agências, mas 
também pelos tribunais – em especial na esfera das relações de trabalho -, 
aumentam a insegurança jurídica, pois que frequentemente reconfiguram o 
passado. Não apenas as empresas incorrem em custos de âmbito puramente 
administrativos, e voltados a manter em caráter permanente estruturas capazes 
de sustentar uma postura defensiva; mas a incerteza que cerca suas operações 
acabam por corroer sua vontade de investir.    

Uma década de contrarreforma levou a uma nítida deterioração na 
economia do país e no ambiente de negócios, arrestando a produtividade e 
solapando a competitividade das empresas pela imposição de custos estranhos 
aos negócios. Muitos destes custos ficaram “ocultos” por conta do dinamismo 
mercado doméstico, impulsionado pelo boom das commodities e o 
expansionismo fiscal. Ambos se esgotaram e ao final ficou claro que o país se 
afastou da fronteira da eficiência tanto na alocação de recursos como na sua 
utilização produtiva, levando ainda à estagnação no âmbito da inovação.  

O Desafio da Inovação. O choque cambial de 2014-15 abre um espaço 
para as empresas se reinserirem nos mercados globais, com base numa 
contração material de custos em US$. Este movimento é reforçado pela 
recessão, que impele as empresas a procurar ganhos de eficiência ainda que 
sem necessariamente mudanças significativas no seu paradigma tecnológico. 
Ao contrário, seria necessário um ambiente radicalmente distinto para levar às 
empresas a inovar num salto de escala.  

Não que não tenha havido progressos, com o reforço da base científica, um 
dos componentes essenciais para a inovação. Os gastos com P&D – que cobrem 
um amplo espectro de atividades no âmbito científico, tecnológico e de 
inovação – desde o final dos 1990 estão situados acima de 1% do PIB, e o efeito 
cumulativo deste esforço combinado com a maturidade das instituições 
científicas no país levou a uma alta significativa na produção de ciência no país. 
Tomando como indicador a participação de pesquisadores em instituições 
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brasileiras como autores de artigos em publicações referenciadas, houve entre 
1996 e 2012 um aumento expressivo de 0,89% para 2,55% - globalmente, o peso 
da produção científica se aproxima da economia (3,1% naquele ano). Ademais, 
numa comparação entre 34 países mais relevantes no plano da ciência, e com 
base num índice de impacto que reflete a relevância e número de publicações 
em revistas referenciadas, a produção científica de instituições brasileiras se 
situa em 15º lugar, e desde 2010 acima da média (Quadro 1)7.    

Quadro 1: O Impacto das publicações científicas de acordo com a origem nacional das  
instituições ao que os pesquisadores estão afiliados, 1996, 2001, 2010 e 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte de dados primários: SCImago Journal and Country Rank. Elaboração e construção: 
© Inter.B Consultoria. 

                                                           
7 O Índice de Impacto foi calculado multiplicando o logaritmo em base dez do número de publicações pelo 
logaritmo em base dez do número de citações (excluindo as citações próprias) em cada área da ciência e 
engenharia, e utilizando a base de dados do SCImagoJournal&Country Rank. 
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O esforço científico brasileiro tem forte presença nas ciências da vida, a 
exemplo de medicina, agricultura, ciências ambientais, bioquímica e genética, 
farmacologia, além de física, química e engenharia, para citar as áreas melhor 
ranqueadas (Quadro 2)8. Porém a produção de ciência com qualidade 
reconhecida e nessas áreas críticas, e que são de fato o alicerce da produção 
tecnológica, não vem se transmutando em inovações na mesma escala.   

Quadro 2: O Impacto das publicações científicas no Brasil por área de publicação, 2013  

 

Fonte: Ver Quadro 1  

                                                           
8 No caso do Quadro 2, diferentemente do Quadro 1, foi calculado um índice para todas as áreas de estudo, desde 
as ciências duras e engenharias, até as ciências sociais, humanas e artes. 
 

Área de Publicação Quartil Índice de Impacto©
Medicina 1º 18,61

Agricultura 1º 15,89
Ciências ambientais 1º 15,89

Bioquímica e Genética 1º 15,61
Farmacologia 2º 15,61

Física 2º 15,08
Engenharia 2º 14,09

Química 2º 13,7
Ciência dos materiais 2º 12,73

Computação 3º 12,61
Imunologia 3º 12,25

Engenharia Química 3º 11,62
Ciência planetária 3º 11,54

Neurociência 3º 11,3
Matemática 3º 11,27

Ciências sociais 3º 10,14
Odontologia 3º 10,14
Veterinária 3º 10,05

Energia 3º 9,94
Enfermagem 4º 9,44

Profissões da Saúde 4º 9,28
Artes e Humanas 4º 9,08

Psicologia 4º 8,51
Multidisciplinar 4º 7,99
Administração 4º 7,48

Ciência das decisões 4º 6,98
Economia 4º 5,8
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Há várias indicações nesse sentido. Primeiro, em termos de patenteamento. 

• A participação de patentes concedidas internacionalmente a residentes 
do Brasil foi de 0,18% em 2013, uma fração (1/17) do peso da economia 
brasileira na PIB mundial. 

• O número de patentes depositadas por brasileiros no INPI está 
praticamente estagnado desde 2004, se situando em torno de uma 
média de 7.559 (tendo regredido para 7.344 em 2015 – Gráfico 5).    

Gráfico 5: Patentes depositadas por Brasileiros no INPI 
2000-2015 

 

Fonte: INPI 

Sabe-se que nem todas as inovações são patenteadas (permanecem sob a 
forma de segredos industriais) e nem todas patentes se transmutam em 
inovações. Contudo, os países cujas empresas e instituições de pesquisa mais 
patenteiam tendem a ser os mais inovadores e produtivos.  
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Quão inovadoras são as empresas brasileiras? A pesquisa PINTEC realizada 
pelo IBGE a cada três anos9, fornece indicações sobre suas atividades de 
inovação (Quadro 3). Ainda que haja um número bastante significativo de 
empresas que inovam, uma proporção dominante não o faz (ao menos para 
cada período coberto pelo PINTEC). Talvez mais relevante, mesmo as empresas 
que inovam, a grande maioria o faz tendo por referência seu próprio paradigma 
tecnológico. Inversamente, somente um número residual introduz inovações de 
âmbito mundial.  

Quadro 3: Resultados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) 
2000-02, 2003-05, 2006-08, 2009-11, empresas da indústria de transformação. 

Fonte: IBGE. Elaboração Inter.B Consultoria. 

                                                           
9 A última PINTEC é referente ao período 2009-11, e abrangeu 128.699 empresas, das quais 114.212 da indústria 
de transformação.  

Empresas que inovaram em 
produto e/ou processos 

00-02 03-05 06-08 09-11 

33,5% 33,6% 38,4% 35,9% 

Produtos 

Novo para a 
empresa 56,3% 49,3% 51,0% 40% 

Novo no mercado 
nacional 4,8% 9,1% 8,5% 7,6% 

Novo no mercado 
mundial 0,5% 0,6% 0,7% 1,2% 

Processos 

Novo para a 
empresa 78,5% 75,7% 79,2% 83,1% 

Novo no mercado 
nacional 1,8% 4,4% 4,7% 5,3% 

Novo no mercado 
mundial 0,3% 0,3% 0,2% 0,6% 
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O debate do porque as empresas brasileiras não inovam ou o fazem de 
forma limitada já perdura há alguns anos. Há fundamentalmente duas 
vertentes: 

• Uma primeira que aponta para o fato que a economia do país está 
centrada na produção de commodities e outros bens de baixo ou médio 
valor agregado. São setores ou segmentos que tradicionalmente pouco 
inovam (ou mesmo quando o fazem tendem a não divulgar as 
inovações, inclusive por ver pouco valor na proteção ou eventual fluxo 
de royalties). Ademais, a escala de produção das empresas industriais é 
baixa, e as firmas mais inovadoras geralmente têm seus centros de P&D 
fora do país10. Desta forma, a ampliação do financiamento à inovação 
nos últimos anos, e mesmo os incentivos fiscais da Lei do Bem, ficaram 
restritos a relativamente poucas empresas, estas sim em segmentos de 
alta ou média-alta tecnologia. Mesmo tendo uma maior propensão à 
inovação, são relativamente poucas empresas no universo produtivo do 
país. De forma complementar, nota-se a falta de coordenação das 
políticas de governo, que dificultaria sua eficácia, assim como “foco, 
priorização e volume de recursos”11. 

• Uma segunda vertente dá ênfase ao fato que a inovação não acontece 
num vácuo, mas responde aos incentivos econômicos (e não 
econômicos) a que estão submetidos empresas e pesquisadores para se 
engajarem na produção de conhecimento útil. Fala-se num 
“ecossistema” voltado para a inovação, cujo substrato são as pessoas, 
particularmente uma oferta elástica de indivíduos tecnicamente bem 
treinados, criativos e trabalhando em rede, e submetidos à uma 
estrutura de incentivos que orientem seus esforços para responder 
demandas de mercado ou questões críticas da sociedade.  

Uma resposta eficaz depende, portanto de recursos – principalmente 
humanos - e das “regras do jogo” a que estão submetidas empresas e 
indivíduos. Essas regras podem gerar mercados mais ou menos densos, 
eficientes, competitivos; e instituições mais ou menos voltadas para a resolução 
de problemas críticos da sociedade. 

                                                           
10 Ver, por exemplo, Fernanda De Negri e Luiz Ricardo Cavalcante, “Análise dos dados da PINTEC 2011”, IPEA, Nota 
Técnica n. 15, Dezembro de 2013. 
11 Ibid, p. 8. Ver ainda, Fernanda de Negri,  “Elementos para a análise da baixa inovatividade brasileira e o papel 
das políticas públicas". Revista USP, n. 93, 2012. 
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No âmbito dos recursos humanos para a inovação, talvez a fragilidade 
maior do país resida no descuido com o ensino das ciências e da matemática 
(como os dados de exames padronizados PISA da OECD demonstram). Este fato 
basicamente impede o país ter uma massa crítica de engenheiros – em todos os 
níveis - capazes de traduzir numa escala adequada a produção científica em 
tecnologia (Gráfico 6)12.  

Gráfico 6: Formados em Engenharia, Brasil e países selecionados. 
2011 ou ano mais recente, Formados no ano por 10.000 habitantes. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: OECD, Censo de Ensino Superior, INEP. Elaboração: Observatório da Inovação e Competitividade. 

                                                           
12 Em ambos os casos – isto é, nos resultados do PISA e do número de formandos em engenharia -, o país é “um 
ponto fora da curva” quando se regressa esses indicadores com o nível de renda per capita para um número 
significativo de países. Ver Cláudio R. Frischtak e Katharina Davies, “Brasil: Decifrando o Paradoxo da Inovação”, 
em J.P dos Reis Velloso (coord.), Desacorrentando Prometeu, Um Novo Brasil: Brasil das Reformas e das 
Oportunidades. Rio de Janeiro: INAE, 2014. 
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Se a engenharia é fundamental para transformar descobertas em objetos e 
serviços úteis, as próprias descobertas deveriam ser fruto de esforços 
direcionados para a resolução de problemas concretos, a menos da pesquisa 
básica de primeira linha, que claramente tem seu espaço. Para alguns autores, o 
cerne da questão é que os pesquisadores estão concentrados nas universidades, 
e estas estariam “de costas para a sociedade, pesquisando apenas o que 
interessa aos pesquisadores”13.  

Nesse sentido após ter formado uma massa considerável de pesquisadores 
e construído um forte conjunto de programas de pós-graduação, as políticas de 
C&T se desatualizaram na medida em que não se definem claramente 
prioridades do país que se refletiriam no trabalho da grande maioria dos 
pesquisadores. Faltaria na universidade, sustentada por recursos públicos, uma 
direção clara para as pesquisas aplicadas (por assim dizer), e que efetivamente 
viessem a dar resposta às questões centrais enfrentadas pelo país.     

Assim, faltam incentivos institucionais nas universidades (e em muitas 
instituições de pesquisa) que mobilizem e estimulem os pesquisadores para 
direcionar seus esforços para enfrentar de forma crível problemas com fortes 
externalidades para a sociedade ou mesmo colaborar com empresas quando 
estas são confrontadas com questões não triviais. Em qualquer dos casos o 
interesse público não parece estar sendo servido.  

Igualmente, não se pode afirmar que o ambiente econômico - as normas 
que regem os negócios, e os custos de transação - estimule o esforço inovador 
empresarial. O país se vê imerso conjunturalmente numa situação de grande 
instabilidade. Porém certas características que assumiram um caráter estrutural 
são possivelmente ainda mais nefastas para o esforço inovador: o fato de o país 
ser relativamente fechado, e em que as forças da competição – impulso maior 
para inovar – operam de forma limitada, constrange de forma irreversível as 
empresas. Porém empresas que decidem sair do isolamento e romper a redoma 
do protecionismo enfrentam um conjunto de obstáculos gerados por uma 
combinação perversa de incerteza regulatória, insuficiente garantia jurídica dos 
contratos, e excesso de burocracia.  Há, sim, estórias excepcionais e elementos 
idiossincráticos que fazem que países tenham empresas inovadoras, apesar dos 

                                                           
13 Ver Marcos Cavalcanti e André Pereira, “Estratégias de inovação para o Brasil: porque o Brasil não inova”, 
Transformando Crise em  Oportunidade. Rio de Janeiro: INAE, 2013. De acordo com os autores, o estoque de 
pesquisadores envolvidos em P&D em equivalência de tempo integral não é pequeno - em 2010 um total de 
138.653 – sendo 67,8% no ensino superior, 25,9% estavam em empresas; 5,5% no Governo; e 0,7% em instituições 
privadas sem fins lucrativos. 
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obstáculos colocados pelas condições de contorno. Mas essas exceções servem 
antes de tudo para mostrar o que seria possível em outras circunstâncias.  

III. A AGENDA DE REFORMAS 
O país só voltará a uma rota de crescimento sustentável com mais 

equidade com base em um conjunto de reformas que necessitam ser 
explicitadas e discutidas com a sociedade.  

Há vários recortes analíticos possíveis e consequentes propostas de ação. 
Neste trabalho se optou por ter enquanto ponto de partida a superação da 
fragilidade fiscal do Estado, sem o qual reformas complementares no âmbito da 
melhoria da competitividade e da intensificação do esforço inovador não terão 
como avançar e mostrar resultados mais perenes. 

A Dimensão Fiscal. O Orçamento Geral da União – talvez a expressão mais 
acabada das prioridades dos governos e da sociedade num sistema 
democrático - é extremamente rígido tanto na determinação ex-ante do destino 
das receitas, como na estrutura de despesas. Ademais, a dinâmica das despesas 
obrigatórias – e o desequilíbrio entre estas e as receitas da União - comprimem 
necessariamente os gastos discricionários, dos quais sobressaem os 
investimentos.  

A fragilidade estrutural das contas públicas no Brasil e um comportamento 
menos que responsável pelo governo principalmente no período 2012-14 
elevaram de forma acentuada os gastos da União e geraram uma situação de 
emergência fiscal. Em 2014 houve um déficit primário apurado de R$ 32,5 
bilhões (0,59% do PIB) e um déficit nominal de R$ 343,9 bilhões (6,23% do PIB), 
incluindo gastos com juros de R$ 311,4 bilhões. Em 2015 o déficit primário 
chegou próximo a 2% do PIB, e será muito difícil evitar mais um resultado 
negativo em 2016. 

A situação atual e a dinâmica previsível das contas públicas explicam em 
grande medida os elevados prêmios de risco embutidos nos títulos de dívida 
pública, e estabelecem um patamar de juros reais que dificulta o financiamento 
de longo prazo para a construção de ativos de infraestrutura – sejam públicos 
ou privados. Em 2014, 92% dos recursos mobilizados pela União por meio de 
tributos e dívida foram alocados para gastos correntes e serviço da dívida 
pública, e dos 8% direcionados para investimentos, apenas 1,47% o foram para 
despesas de capital em infraestrutura. Os números de 2015 são 
significativamente piores. 
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Só será possível ampliar de forma sustentável os investimentos do governo 
se houver uma mudança ampla e estrutural na forma do Estado se financiar e 
alocar seus recursos: uma nova disciplina orçamentária e uma maior 
compreensão da sociedade quanto aos limites do possível no que diz respeito 
às obrigações do Estado brasileiro e suas prioridades se tornará indispensável, e 
parte de uma agenda de reformas para a retomada do crescimento em bases 
sustentáveis. 

Algumas mudanças são essenciais para reestabelecer as prioridades do 
país, aumentar a eficiência dos gastos do Governo Federal e a eficácia dos 
serviços que presta: 

• Reduzir progressivamente o grau de vinculação das receitas e a 
obrigatoriedade dos gastos públicos. 

• Romper com o crescimento inercial das despesas, seja do orçamento da 
seguridade social, seja do orçamento fiscal, desindexando-as do salário 
mínimo e outros indicadores.  

• Melhorar a qualidade dos gastos públicos, reexaminado a racionalidade 
e os efeitos de todos os programas relevantes do Estado. Sugere-se 
como ponto de partida o “orçamento base zero”, como muitas empresas 
fazem, principalmente no contexto de um forte ajuste de contas.  

• Assegurar que a criação de qualquer despesa passe pelo filtro da 
racionalidade econômica e do interesse público 

• Rever, de forma criteriosa, incentivos e desonerações fiscais, por meio de 
rigorosa análise custo-benefício. 

• Reavaliar de forma sistemática as políticas de subsídios ao crédito, 
proteção a setores ou a grupos específicos. 

• Essas reformas levariam a mudanças de duas ordens, igualmente 
fundamentais:  

• Possibilitariam uma retomada da trajetória de queda da dívida pública e 
redução em bases sustentáveis dos juros reais;  

• Ampliariam os recursos disponíveis para o investimento, com prioridade 
para a recomposição da infraestrutura no país. 

Há assim um duplo desafio: mudar não apenas a legislação e normas que 
impedem criar um maior espaço para os investimentos no orçamento Federal, 
provendo mais flexibilidade na execução orçamentária; mas inaugurar novas 
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práticas de política pública que reflitam o imperativo do país contar com um 
Estado moderno e eficiente, e programas que passem pelo crivo da 
racionalidade e rigorosa análise custo-benefício.  

É necessário também introduzir uma avaliação rigorosa do desempenho do 
funcionalismo do governo e questionar o conceito de estabilidade para dos 
funcionários do Estado tanto no âmbito da eficiência quanto da equidade. Há 
um inchaço na máquina estatal que vai muito além dos milhares dos cargos de 
DAS, mas perpassa todas as instancias da União e dos poderes constituídos: 
estados, municípios, Congresso e Judiciário.  

Melhoria da Competitividade. A reforma fiscal dará certamente um 
grande impulso à competitividade do país. Primeiro, possibilitará reduzir o custo 
de capital das empresas, possibilitando uma melhor classificação de risco, na 
medida em que o país retorna à normalidade macroeconômica. Segundo, a 
reforma abrirá espaço para investimentos públicos voltados à melhoria da 
infraestrutura econômica, ao mesmo tempo em que tornará as parcerias 
público-privadas (PPPs) mais factíveis, por conta da disponibilidade de recursos 
de contrapartida, atualmente extremamente escassos por força da crise fiscal.  

Mais além da reforma fiscal, certas mudanças são essenciais para que as 
empresas deem um salto de competitividade compatível com as necessidades 
do país de se reposicionar nos mercados globais.  

No plano externo, o país – percebido como muito fechado – necessita 
romper com o seu relativo isolamento. Requer assim uma nova abertura, após 
o movimento empreendido nos anos 199014. Uma iniciativa estruturada de 
liberalização comercial seria certamente facilitada pela drástica mudança de 
preços relativos fruto do choque cambial de 2015, que propiciou uma 
desvalorização a ordem de 40% em termos reais contra o dólar.  

O movimento de realinhamento cambial – há muito reprimido – se 
apresenta como uma nova oportunidade para a indústria. Os custos caíram de 
maneira significativa em moeda estrangeira (e não apenas em dólar, mas ainda 
contra uma cesta de moedas dos parceiros comerciais do país), e se torna 

                                                           
14 De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é o país mais fechado dentre 178 (tomando por critério o índice de 
corrente de comércio, isto é, o valor das exportações mais importações divididos pelo PIB).  Já numa comparação 
com outros 61 países que compõe a amostra da pesquisa da OMC/OECD Trade in Value Added,  o país em 2011 se 
situava dentre os de menor valor adicionado externo nas exportações (10,8%, após atingir um pico de 12,5% em 
2008) – abaixo do país exportadores de petróleo principalmente, a exemplo da Arábia Saudita e Brunei. O Brasil 
também apresenta uma  das menores participações das importações na demanda agregada (13,1%). Ver  
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm.  

http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
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imprescindível que o esforço das empresas seja complementado por uma 
política agressiva de negociação e conclusão de acordos comerciais, algo que o 
país basicamente se omitiu, seja pela inércia do Mercosul, seja pela decisão de 
evitar qualquer compacto fora da OMC (dentre acordos bilaterais registrados e 
anunciados na OMC, Brasil e Argentina têm apenas 5 e 4 respectivamente, 
comparado com 51 da UE, 22 da Rússia, 20 da Índia, 17 do Canadá, 15 dos EUA e 
China, e 13 da Austrália e Tailândia) .  Relançar o Mercosul numa parceria com o 
novo governo argentino, e num contexto de reforma do setor externo e o 
engajamento “para valer” no desenho e conclusão de acordos de livre comércio 
num horizonte de 18 meses, seria o movimento estratégico mais importante de 
âmbito das relações econômicas internacionais do país. 

No plano doméstico, há uma agenda de reformas e iniciativas – algumas 
mais complexas outras mais controversas. Todas necessitam de uma discussão, 
pois incorrem em custos e benefícios. O cerne das reformas, olhando na 
perspectiva da competitividade do país, diz respeito a estabelecer as bases para 
um salto de produtividade. A abertura ajuda – e muito – nesse sentido, mas está 
longe de ser suficiente.  

De fato o problema da estagnação – e mais precisamente contração - da 
produtividade vai muito além da indústria de transformação, e afeta todos os 
setores da economia, com a exceção da agropecuária (Quadro 4). Nas últimas 
duas décadas (1995-2014), a produtividade da economia caiu de forma 
sistemática; setores com baixa produtividade em 1995 – a exemplo da 
Administração Pública e mesmo Indústria de Transformação – reduziram ainda 
mais sua produtividade; outros contraíram de forma acentuada, a exemplo do 
Comércio e Serviços, e principalmente da Construção Civil. De qualquer forma, o 
quadro abaixo sugere que o país terá de enfrentar o fato que a economia 
brasileira – e com mais ênfase o próprio aparelho de Estado – parecer terem 
estagnado no tempo. No caso específico da administração pública, a 
combinação de uma produtividade baixa e em contração na última década 
explica em parte a percepção da população da má qualidade dos serviços, e um 
Estado disfuncional. Dado a natureza crítica dos serviços do Estado, não há 
como fugir à sua modernização. 
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Quadro 4: Valor Adicionado por População Ocupada 
                   Distribuição setorial e média da economia 
                    Em R$ (a preços de 1995) e %, vários anos. 

Fonte: RAIS, IBGE ; elaboração própria. (*) A taxa de variação da produtividade foi calculada a partir da 
média geométrica nos períodos. 

Fazer o país, as empresas e as pessoas mais produtivas requer identificar 
onde estão exatamente os obstáculos a ganhos permanentes de produtividade. 
E como hierarquizá-los, no sentido de quais obstáculos são mais relevantes e 
menos complexos de serem removidos.  

O conceito de colhermos os resultados mais factíveis e imediatos (“low 
hanging fruits”), criando assim uma espiral virtuosa, se aplica particularmente ao 
país, dado o conservadorismo da cultura política e o receio da perda de direitos 
percebidos como adquiridos, ainda mais numa conjuntura de grande incerteza. 
Claro que qualquer mudança mais significativa necessita ser discutida com a 
sociedade. Mas a convergência em torno do interesse público requer uma 
discussão informada – e um módico de coragem política para confrontar e 
convencer grupos de interesse que auferem benefícios por conta do status quo.  

Há três iniciativas importantes com custo “quase zero” que possibilitariam 
ganhos importantes de produtividade.  

Primeiro, uma reforma administrativa que venha reduzir drasticamente a 
burocracia do Estado, com a retomada em bases contemporâneas – e com 
apoio das novas tecnologias de comunicação e informação – de um Programa 
de Desburocratização e Cidadania. Esse programa deve progressivamente ser 
expandido para todas as esferas de atuação do Estado, visando reduzir os custos 
de transação para indivíduos e empresas, e aumentar a produtividade e 
qualidade do setor público. Começar por uma reforma dessa natureza tem 

 Setor 1995 2004 2010 2014 1995-2014* 2004-2014 2010-2014 

Agropecuária 35.119 39.953 43.924 47.390 1,59 1,72 1,92 

Extrativa Mineral 40.435 46.148 42.078 36.791 -0,50 -2,24 -3,30 
Indústria de 
Transformação 20.963 20.193 17.205 16.414 -1,28 -2,05 -1,17 

Construção Civil 39.948 43.116 26.163 26.969 -2,05 -4,58 0,76 

Comércio e Serviços 29.178 24.452 22.926 21.442 -1,61 -1,30 -1,66 

Administração Pública 18.672 18.479 16.778 16.874 -0,53 -0,90 0,14 

Média 30.719 32.057 28.179 27.647 -0,55 -1,47 -0,48 
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ademais vantagem de mobilizar a sociedade para ações que claramente 
beneficiam a cidadania já no curto prazo. 

Segundo, uma reforma de âmbito regulatório para diminuir a incerteza e 
aumentar a segurança jurídica que levou a um piora da percepção de risco no 
país. O ativismo regulatório – muitas vezes exagerado - combinado com a 
captura ou forte influência de muitas das Agências por partidos políticos, ou 
mesmo do executivo, se tornou um óbice ao investimento em setores 
regulados, particularmente infraestrutura. Prover autonomia decisória e 
financeira para as agências, ao mesmo tempo em que se introduz uma avaliação 
sistemática, objetiva e independente, dos atos regulatórios mais relevantes, 
mudará a percepção dos investidores. Possibilitará assim reduzir o prêmio de 
risco hoje pago por conta do risco associado à estabilidade – e qualidade - das 
regras no país.  

Terceiro, um compromisso explícito e inarredável com a melhoria na 
governança e gestão das empresas estatais, cujo papel na economia 
permanece crítico, e cujo uso político em anos recentes se exacerbou, levando a 
uma maciça destruição de valor. Um bom ponto de partida é a adaptação de 
modelos empresariais bem sucedidos, e a introdução de códigos de governança 
- e conduta dos gestores - que blindam as empresas contra o seu uso ad-hoc por 
governos, e as defendem de investidas corporativas e cartoriais, e a corrupção.    

 A agenda de inovação. O Brasil tem um potencial ainda não utilizado de 
recursos científicos e tecnológicos que poderiam ser instrumentais tanto na 
resolução de questões criticas para a sociedade, quanto para responder a 
demandas não satisfeitas do mercado.  

O país tem uma boa ciência, capaz de produzir resultados relevantes do 
ponto de vista do bem estar da sociedade. Contudo, há um hiato entre os 
recursos disponíveis na universidade, principalmente, mas também os institutos 
de pesquisa, por um lado, e a amplitude dos desafios  que necessitam de 
respostas com base na investigação científica. Há indicações que a ciência 
brasileira tem uma baixa produtividade por duas questões distintas: 

• Parte considerável dos recursos humanos de alta qualificação (doutores) 
nas universidades – docentes de pós-graduação - se concentra em áreas 
que produzem relativamente pouco e tem impacto reduzido (pois 
nenhuma se encontra nos dois primeiros quartis - ver Quadro 2), a 
exemplo das ciências humanas, sociais, letras e artes, e “multidisciplinar”.  
Assim, em 2014, de um total de 82.622 doutores, 45,2% aí se 
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concentram. Em contraposição, muitas das áreas mais produtivas têm 
uma participação limitada, a exemplo das ciências agrárias (9,1%) e 
biológicas (9%)15.  

• Há um problema de escala – ou inversamente – uma elevada 
fragmentação de esforços que são em grande medida direcionados 
pelos interesses dos pesquisadores, num contexto em que as prioridades 
do país ficam, de fato, indefinidas. É claro que o interesse dos 
pesquisadores deve ser respeitado. Ao mesmo tempo, a forma como os 
pesquisadores elegem suas prioridades não é inteiramente endógena, 
mas depende de uma estrutura complexa de incentivos que os 
encaminham numa direção específica.  

Vale sublinhar que os recursos dispendidos pelo Estado não são triviais: em 
2013, último ano disponível, o setor público alocou para P&D R$ 36,783 bilhões, 
ou 0,71% do PIB. No período 2000-2013, em termos reais, os dispêndios 
cresceram a uma média de 5,7% a.a., e acelerando para 9,34% a.a. em 2010-1316.  
Contudo, o retorno para a sociedade de parte considerável desses recursos é 
questionável.  

Em anos recentes, um número crescente de governos se vê no direito e 
obrigação de definir quais são os desafios que o país e suas regiões enfrentam, e 
como garantir que os recursos disponíveis para a pesquisa científica estejam 
sendo gastos de modo consistente com o interesse público. O problema vai 
além de estabelecer prioridades, mas definir estruturas orgânicas que deem 
coerência às iniciativas de pesquisadores em diferentes instituições (e 
empresas), promovendo a troca de informações, a publicação de resultados (e 
seu patenteamento, se for o caso), e a convergência no sentido de uma solução 
para a questão posta. 

A forma possivelmente mais eficiente é estabelecer missões científicas em 
bases empresariais. Essas seriam definidas em torno de problemas relevantes, 
no sentido da amplitude do seu impacto, com fortes externalidades, e cuja 
resolução leve a uma melhoria significativa de bem estar. Cada missão teria um 
conjunto de objetivos bem definidos, uma visão preliminar de estratégias de 
ataque, um horizonte com metas e resultados esperados, e um orçamento em 
que estão claramente identificados a fonte e o cronograma de desembolso de 
recursos. Grupos de pesquisadores, ou mesmo investigadores individualmente, 

                                                           
15 Ver http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7792/Brasil. Site do MCT acessado em 18.01.2016  
16 Ver http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9138/Brasil.  

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7792/Brasil
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9138/Brasil
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seriam mobilizados de forma transparente e em tempo hábil. Cada missão 
contaria com mecanismos de governança, assim como instrumentos de 
acompanhamento e monitoramento, e seria gerida como uma quase-empresa 
por um executivo e responsável perante o conselho da missão.  

A agenda de inovação não se resume, contudo, à resolução de problemas 
de grande envergadura e que por definição, empresas teriam um interesse de 
segunda ordem, seja pela magnitude do risco, seja pela dificuldade de se 
apropriar privadamente dos resultados. O que aqui se propõe é que cabe ao 
Estado, enquanto financiador, estabelecer uma pauta de problemas 
significativos cuja resolução se alicerça necessariamente na ciência (e na 
engenharia), dando organicidade e racionalidade aos esforços empreendidos.  

Há uma segunda agenda, esta voltada para as empresas. As indicações do 
PINTEC – e mais indiretamente do INPI – sugerem uma relativa estagnação no 
esforço inovador do país em anos recentes. Os dados de dispêndio em P&D 
pelas empresas corroboram a noção de um baixo dinamismo, pois entre 2010 e 
2013 estes tiveram em termos reais um crescimento residual de 0,07% a.a., e 
contraíram a participação no PIB de 0,57% para 0,52%17.   

Reverter essa tendência e impulsionar o esforço inovador numa conjuntura 
de pessimismo e falta de visibilidade quanto ao rumo da economia não será 
obviamente simples. Mas ainda assim é factível. O ponto de partida é a vontade 
política de empreender as reformas necessárias à normalização da economia 
brasileira em novas bases. 

Este será o mote para a retomada dos investimentos e um novo 
compromisso com o esforço inovador. Pois as reformas – tanto no âmbito 
macroeconômico quanto na esfera da competitividade – são a base para uma 
economia mais estável, resiliente, aberta e competitiva.  

Há, contudo dois “atalhos” relevantes. 

Primeiro, nos próximos anos as empresas brasileiras na indústria de 
transformação deverão aumentar de forma significativa sua exposição ao 
mercado internacional ainda que o governo não decida empreender um 
reforma no âmbito do comércio internacional. A rivalidade em terceiros 
mercados é um dos motores da inovação, tanto pela pressão competitiva como 
pela possibilidade de acessar informações que definem a fronteira de melhores 
práticas, tecnologias e produtos. Apoiar as empresas exportadoras – 
                                                           
17 Ibid. 
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principalmente as pequenas e médias entrantes – deveria ser uma prioridade. 
Num ambiente de crise fiscal, os recursos escassos devem ser direcionados – 
quando estritamente necessário – para estimular empresas (e atividades) 
pioneiras, sujeitas às forças de mercado e não defendidas por uma redoma 
protecionista.  

Segundo, a capacidade de competir das empresas depende de acessar 
serviços e recursos críticos no mercado doméstico e global. O Marco Legal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado em 11/01/2016 é um passo 
importante ao facilitar a cooperação e a mobilidade de recursos humanos 
universidade-empresa, além de isentar as empresas de imposto as importações 
para projetos de P&D. Ainda que muito venha a depender da regulamentação 
do novo marco, a iniciativa – após a definição das regras de acesso à 
biodiversidade – confere renovado protagonismo às empresas. Estas, contudo 
continuam a se ressentir de acesso a recursos humanos de alto desempenho, 
inclusive pelo fato que a mobilidade universidade-empresa quando 
efetivamente se der, o fará em escala bastante limitada nos primeiros anos.  

Nesse sentido, há um caminho disponível, que depende exclusivamente de 
uma decisão do país: facilitar a vinda de cientistas, engenheiros e técnicos, 
dispensando de muitas das formalidades que impedem seu acesso ao país e seu 
mercado de trabalho18. A reforma da legislação imigratória - com a 
liberalização da vinda de cientistas, engenheiros, profissionais e outros 
trabalhadores qualificados – seria um passo importante para simultaneamente 
facilitar o trabalho de inovação das empresas, como dar um impulso à sua 
competitividade global.      

Não há sentido – exceto para proteger as corporações – em impor barreiras 
vinculantes à entrada de indivíduos qualificados, a menos por motivos de 
ordem criminal. O Brasil ainda é capaz de atrair pessoas com formação 
qualificada, mesmo num contexto de recessão e incerteza na economia. Ao 
mesmo tempo, ainda que a recuperação do mercado de trabalho 
principalmente nos EUA e Europa reduza a elasticidade da oferta de recursos 
qualificados, um programa que simultaneamente simplifique em termos 
radicais a entrada no país e no mercado de trabalho.   

                                                           
18 A participação de estrangeiros no mercado de trabalho do país é uma das mais baixas globalmente, pouco mais 
de 0,3%. Em 2014, apenas 92 professores/pesquisadores foram autorizados em caráter permanente e 96 em 
caráter temporário. Quanto a especialistas com vínculo empregatício, apenas 5.525 foram autorizados no período 
2011-14.  
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Facilitar a mobilidade de recursos humanos é um sinal relevante da 
preocupação do governo com a competitividade da economia e sua capacidade 
de inovar. Afinal recursos de alto desempenho formam o alicerce das empresas 
que estão próximas à fronteira. Mas o país não pode prescindir de um 
redobrado compromisso com a educação de qualidade, particularmente em 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática, do qual ainda se permanece 
distante.  

IV. CONCLUSÃO: SEM REFORMAS NÃO HÁ FUTURO 
Nenhum país pode abrir mão de uma visão de futuro e um caminho para 

trilhar.  

O Brasil nos anos 1990 e 2000 conquistou a normalidade econômica com 
base na qual se avançou no sentido de resgatar parte da sua dívida com os mais 
pobres. Sem dúvida o superciclo das commodities facultou uma expansão dos 
gastos que sustentou politicamente os governos por alguns anos. O fim do 
superciclo e os erros cometidos principalmente no triênio 2012-14 colocaram o 
país num cul-de-sac, sem uma saída clara, nem tampouco um rumo. É 
imprescindível definir uma estratégia para superar os obstáculos conjunturais e 
apontar para um futuro. 

Como muitos dos obstáculos que o país enfrenta são frutos de sua 
economia política – além de erros de concepção – no cerne da estratégia está 
uma agenda de reformas. Estas têm por ponto de partida repensar o papel do 
Estado, seu modus operandi, a forma de mobilizar recursos e a prioridade dos 
seus gastos.  

A reforma do Estado tem uma clara primeira prioridade: uma revisão 
estrutural do orçamento que venha abranger as despesas públicas incorridas 
pelos três Poderes. Não deve haver qualquer tabu nesse aspecto; todos os itens 
significativos estariam sujeitos ao crivo do interesse público. Mas deve ir além, e 
por meio de uma reforma administrativa que simplifique a vida das empresas e 
do cidadão, melhorar seu funcionamento.  

A reforma administrativa – deixando para trás a noção de que o Brasil “é 
um país complicado” ou que “não é para principiantes” - é uma dimensão 
essencial para o salto de competitividade que o país necessita. Deve ser 
complementada por mudanças que reduzam a incerteza regulatória e a 
insegurança jurídica, que eleva os prêmios de risco e aumenta os custos das 
empresas. E também pela modernização das empresas estatais, removendo o 
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estigma de empresas capturadas politicamente por meio de novos mecanismos 
de governança e gestão.  

O salto de competitividade requer mais: romper com o isolamento a que o 
país e sua economia estão submetidos. Uma nova abertura é imprescindível, e 
o momento é propício pelo choque cambial que possibilita amortecer os custos 
de transição. O recrudescimento do protecionismo aberto ou velado dos 
últimos anos pouco fez pela indústria, da mesma forma como os incentivos  
ad-hoc e o crédito fortemente subsidiado dos bancos públicos. Pelo contrário, 
pela ausência de rumo, se disseminou a sensação de que a política econômica 
operava apenas no curtíssimo prazo, dando respostas ao imperativo político do 
dia.  

A abertura irá levar a ganhos de produtividade e tornar o mercado externo 
senão prioritário, certamente relevante, para um grande número de empresas, 
inclusive pequenas e médias. A abertura irá demandar a modernização das 
empresas, e a competição nos mercados globais fará da inovação instrumento 
essencial para competição.  

Na realidade, a agenda de inovação não conseguiu sair do lugar em anos 
recentes. O país constituiu nas últimas décadas uma base científica cujos 
resultados são palpáveis e mensuráveis, mas não conseguiu transformar os 
recursos acumulados e os gastos incorridos em ganhos significativos para o 
país, no sentido da resolução de problemas no âmbito da sociedade, ou de 
captura de oportunidades nos mercados.  

Uma reforma no plano da inovação deve ser assim multifacetada: organizar 
os recursos humanos e financeiros do Estado prioritariamente em torno de 
missões voltadas para enfrentar questões que afetam grandes grupos e com 
fortes externalidades. Paralelamente, dar foco ao apoio empresarial, 
contemplando prioritariamente pequenas e médias empresas voltadas para o 
mercado exportador; e empreender uma reforma imigratória para facilitar a 
entrada de cientistas, engenheiros, profissionais, que constituirão uma massa 
crítica impulsionando o esforço inovador em uma economia aberta e 
competitiva.   

 


