
APRESENTAÇÃO

Este trabalho surgiu a partir de discussões e conversas mantidas durante seminários 
e intercâmbios, realizadas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e no 
Institute of Latin American Studies (ILAS) da Universidade de Columbia. Trata-se de 
uma profunda análise sobre as políticas públicas brasileiras de inovação, enfatizando 
a importância do agronegócio no conjunto da economia.

Em 2014, a parceria entre os economistas José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, 
o nosso proficiente pesquisador em termos de economia agrícola no país, e Albert 
Fishlow, professor emérito da Universidade de Columbia, um dos destacados nomes 
entre os brasilianistas estrangeiros, foi fundamental para conciliar o conhecimento 
que os dois profissionais possuem de melhor, no sentido de demonstrar que o 
progresso tecnológico agrícola, particularmente no caso brasileiro, é tão importante 
quanto às inovações geradas nos setores industriais.

Em relação ao professor Albert Fishlow, cabe um adendo: em sua trajetória 
profissional, foram mais de 50 anos dedicados a estudar o Brasil, desde sua chegada, 
no ano de 1965, para participar da elaboração do Plano Decenal de Desenvolvimento 
Econômico e Social. A partir do convênio firmado entre o Governo brasileiro,  
em 1965, e a Universidade da Califórnia, o professor Fishlow dedicou vários anos 
da sua vida acadêmica estudando a economia brasileira, formando economistas e 
assessorando governos.  

Os autores desta de obra apresentam um amplo e denso conhecimento, bem 
como o papel das políticas públicas pertinentes à inovação. Não tenho dúvida 
de que o conteúdo contribui muito para um debate em torno do papel atual das 
políticas públicas e da intervenção estatal na economia no âmbito da inovação, 
com relevantes insights e hipóteses acerca do desenvolvimento econômico. 

O livro está organizado em dez capítulos, baseado nas experiências bem-sucedidas  
de inovação tecnológica no Brasil, tais como: os casos da Embrapa, da Petrobras  
e da Embraer. O trabalho de investigação abrange as questões teóricas da mudança 
tecnológica, a ênfase na construção institucional de pesquisa do agronegócio,  
o quadro comparativo com os setores industriais e uma valiosa síntese e reflexão  
sobre os temas abordados.

Em resumo, ao compreender o passado e reinterpretar o presente, a obra mostra 
que o crescimento econômico e os ganhos de produtividade, pontos essenciais no 
desenvolvimento recente, podem ser alcançados por meio de políticas públicas que 
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criem capacidade de pesquisa e ambiente institucional inovador. As transformações 
institucionais estudadas ilustram bem os avanços possíveis.

Ao disponibilizar o compêndio nas mãos dos leitores, o Ipea cumpre seu 
objetivo de apresentar resultados que norteiem a concepção, a execução e a 
condução da política pública no país. A discussão será insumo e subsídio relevante 
nessa direção. 
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