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PARA A POLÍTICA INDUSTRIAL: TRAJETÓRIAS E HORIZONTES  
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1 INTRODUÇÃO: DESAFIOS DA POLÍTICA INDUSTRIAL CONTEMPORÂNEA

Disfarçada sob as reformas de mercado da década de 1990, apesar das medidas 
para a atração do capital externo e a promoção das exportações, enaltecidas como 
vitais a um novo ciclo de desenvolvimento, a política industrial reapareceu no 
centro das agendas governamentais, após as crises da Ásia, da Rússia e do Brasil, e 
do colapso argentino (Rodrik, 2004; Delgado et al., 2011). A seguir indicamos os 
desafios com os quais se defrontam nesse retorno os países em desenvolvimento.

O primeiro desafio é apoiar as empresas para lidar com os custos de descoberta, 
relativos à adaptação às condições nacionais de conhecimentos e tecnologias 
desenvolvidas nos centros mais dinâmicos (Haussman e Rodrik, 2003; Rodrik, 
2004). O segundo é articular a integração externa e a interna das economias nacionais, 
especialmente em países de grande extensão territorial e população, envolvendo 
a inserção competitiva na economia internacional e a dinamização de um espaço 
econômico diversificado, com participação crescente dos salários na demanda e no 
domínio, ainda que incompleto, de elementos de maior valor agregado no âmbito 
das cadeias de valor internacionais (Wade, 2003). O terceiro desafio é induzir 
os empresários à inovação, para que a competitividade não se assente em fatores 
como o rebaixamento dos salários ou a exploração predatória de recursos naturais. 
Por fim, o quarto é descortinar perspectivas de futuro, aproveitando as janelas de 
oportunidade que se abrem na transição de paradigmas tecnológicos para firmar, 
à frente, a ocupação de posições mais destacadas na economia global (Freeman e 
Perez, 1988; Perez e Soete, 1988).

A disseminação da disposição e da capacidade de inovar das empresas é o 
elemento decisivo da política industrial contemporânea. Ela envolve, é certo, uma 

1. Este capítulo é uma versão modificada de Delgado (2015). Agradeço os comentários de Jackson De Toni, Luiz Fernando 
Tironi e Lucas Ferraz nos dois primeiros workshops do projeto aos quais esta pesquisa se vincula, bem como as sugestões do 
parecerista anônimo do Ipea. A pesquisa contou, em todas as suas etapas, com a participação de Fernando Marcus Nascimento 
Vianini, Ana Cléa Souza dos Santos e Conrado Jenevain Braga. Em sua etapa derradeira, participaram Amanda Mazzoni 
Marcato e Marina Brandão Mendes Regazzi. Ciro Alves Pinto colaborou na confecção das tabelas contidas no apêndice. 
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infraestrutura adequada de ciência e tecnologia e recursos humanos qualificados; 
contudo, o dilema fundamental para o incremento das inovações nos países em 
desenvolvimento está situado fundamentalmente do lado da demanda, não da oferta 
(Rodrik, 2004). A decisão de inovar é favorecida pelo ambiente institucional, mas 
envolve a redução da incerteza quanto aos ganhos futuros (Lundvall, 1988; Levin 
et al., 1987; Jalonen e Lehtonen, 2011; Tironi e Cruz, 2008). Se tomarmos as 
trajetórias dos Estados Unidos, da Alemanha e da Coreia do Sul – dois paradigmas 
dos tipos polares das variedades de capitalismo contemporâneas e um caso de sucesso 
de equiparação –, veremos que diferentes arranjos contribuíram para reduzir a 
incerteza quanto aos ganhos em processos de inovação radical e incremental, com 
forte participação do Estado: compras públicas nos Estados Unidos, parcerias 
sociais na Alemanha e indução estatal à formação de conglomerados na Coreia do 
Sul (Hall e Soskice, 2001; Weiss, 2008; Kim, 2005; Delgado et al., 2010).

A capacidade de inovar é crucial, ainda, para a sustentação do crescimento nos 
países que complementaram a transição rural-urbana que acompanha o processo de 
industrialização.2 Transições concluídas sem a geração em seu curso de capacidade 
endógena de inovação acarretam perda de competitividade, no que tem sido 
chamada armadilha da renda média (Felipe, Abdon e Kumar, 2012; Robertson e 
Ye, 2013; Agenor, Canuto e Jelenic, 2012; Kupfer, 2013). 

Políticas capazes de lidar com tais desafios estão circunscritas pelas trajetórias 
passadas de emparelhamento e reforma. É o que focalizaremos, a respeito da 
China, da Índia e do Brasil, na próxima seção deste capítulo. Na terceira seção, 
destacaremos as políticas industriais mais abrangentes desenvolvidas nos três países 
desde 1998. Na quarta, os dilemas de coordenação vividos pela China e pela 
Índia para a implementação de tais políticas. Na seção conclusiva, avaliaremos os 
dilemas brasileiros, em contraste com a trajetória da China e da Índia e à luz de 
nossa própria experiência.

2 LEGADOS NACIONAIS E REFORMAS ECONÔMICAS

Com a Revolução de 1949, o projeto socialista vertebrou as políticas de 
emparelhamento chinesas, gerando uma configuração econômica marcada pelo 
planejamento centralizado, pela imposição de metas de produção e investimento 

2. De passagem, importa assinalar que não existe, a rigor, caso algum de sucesso na elevação da capacidade de inovação 
das empresas em processos de transição marcados pela participação proeminente das empresas multinacionais. As 
experiências latino-americanas − cujos investimentos externos não se associaram à transferência de tecnologia – e 
chinesa − em que, na década de 1990, a constituição de empreendimentos conjuntos (joint ventures) foi a pedra 
angular da política de desenvolvimento – revelam que a atuação das multinacionais não favorece a intensificação da 
inovação, seja porque evitam a transferência dos núcleos fundamentais da atividade de inovação para os países em 
que se instalam, seja porque induzem as empresas nacionais a operar nas linhas de menor resistência, com o uso de 
tecnologias e marcas já sedimentadas, não obstante a eventual possibilidade do aprendizado tecnológico (Amsden, 
2001; Schneider, 2004; Nolan, 2001; Nolan e Zhang, 2002).
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às unidades produtivas industriais e pelo sistema de requisição às comunas rurais 
(Naughton, 2007a; Saich, 2011; Goldman, 2007). Na década de 1970, apesar de 
a China ostentar indicadores sociais positivos e um significativo sistema de ciência 
e tecnologia, tal configuração evidenciava limites para a produção diversificada de 
bens de consumo e para a garantia do abastecimento de produtos agrícolas.

As reformas econômicas inauguradas em 1978 buscaram enfrentar esses 
dilemas, eliminando as comunas rurais, e liberando a comercialização de produtos 
agrícolas e a criação de empresas aldeãs pelos camponeses. Nas grandes unidades 
industriais, o sistema de duas vias permitia a comercialização de parte da produção 
e ampliava a autonomia para realização de investimentos, contratação e demissão 
de trabalhadores (Naughton, 2007a; Saich, 2011). Simultaneamente, forjava-se a 
conversão da China na fábrica do mundo, com as exportações de bens de consumo 
leves (favorecidas pelo câmbio) produzidos pelas empresas aldeãs e multinacionais, 
atraídas para as zonas econômicas especiais (ZEEs) pelo custo reduzido do trabalho, 
oriundo do inesgotável reservatório do mundo rural em transformação.

Após interregno de 1989 a 1991, associado aos eventos da praça Tiananmen, 
tem início, em 1992, a segunda etapa das reformas, com a intensificação da 
atração de multinacionais, articuladas em joint ventures a empresas chinesas, com 
contrapartidas de transferência tecnológica e desempenho exportador (Naughton, 
2007a; Saich, 2011). Por seu turno, outras reformas (fiscal, corporativa e do sistema 
financeiro) buscavam maior centralização tributária e acentuação do papel do 
mercado para o desempenho dos bancos públicos e das empresas estatais (Naughton, 
2007a; Saich, 2011; Qu e Li, 2012). Não obstante a China apresentar indicadores 
superlativos de crescimento econômico, ao final da década bancos e empresas 
estatais ostentavam rentabilidade declinante, com problemas de superinvestimento 
e dificuldades de lidar com os custos da proteção social nucleada nas empresas 
e localidades, herança da ordem anterior a 1978. Nova rodada de reformas, 
entre 1998 e 2002, reduziu ainda mais o setor produtivo estatal, preservado 
apenas nas empresas pilares e estratégicas; enrijeceu a regulação sobre os bancos 
públicos, acompanhada de sua recapitalização, com utilização de parte das reservas 
cambiais do país; e redesenhou a administração pública, extinguindo ministérios 
setoriais, substituídos por agências mais enxutas (Saich, 2011; Brødsgaard, 2012; 
Naughton, 2007a; Qu e Li, 2012; Burlamaqui, 2013). No início do século em 
curso, legalizavam-se em definitivo as atividades econômicas privadas, permitia-se o 
ingresso de capitalistas no Partido Comunista Chinês (PCC) e, em 2002, a China 
ingressava na Organização Mundial do Comércio (OMC).

As reformas, contudo, mirando o “socialismo de mercado”, com “características 
chinesas”, não conduziram à plena flexibilização dos fluxos de capital e do câmbio. 
Ademais, a atração de capitais externos permaneceu rigorosamente regulada, com a 
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presença do Catálogo para Orientação do Investimento Estrangeiro na Indústria, 
que era classificado nas rubricas encorajado, permitido, restrito e proibido, 
conforme as prioridades definidas pelo governo chinês (China, 1995; 2002; 
2004; 2007; 2011a; Investment..., [s.d.]).

Na Índia, o projeto nacional de equiparação pós-Independência mirava a 
constituição de uma economia autônoma, com poderosas empresas nacionais em 
ramos modernos e a preservação de formas de produção tradicionais (Kotwal, 
Ramaswami e Wadhwa, 2010; Pathak, 2007; Singh, 2008; Kochhar et al., 2006; 
Velasco e Cruz, 2005a; 2005b; 2008). Seus instrumentos foram o sistema de 
licenciamento, com o qual o Estado autorizava a participação das empresas em 
diferentes setores; o estímulo prioritário à indústria pesada; a reserva de atividades 
para pequenas empresas, sobre as quais não incidia plenamente a legislação 
trabalhista; o controle das inversões estrangeiras; o predomínio progressivo do 
Estado sobre o sistema bancário; e o monopólio estatal do comércio exterior e setores 
estratégicos. Ao lado de certo congelamento das relações de produção tradicionais no 
campo (India, 2012b, p. 7; Mazumdar, 2009), tal arranjo definiu uma configuração 
econômica dual, com um setor organizado e outro desorganizado. O primeiro era 
integrado por grandes grupos familiares e empresas estatais; o segundo, dominante 
em atividades tradicionais, com unidades de escala reduzida, ocupava larga maioria 
da força de trabalho (India, 2012a). Simultaneamente, ergueu-se expressivo sistema 
de ciência e tecnologia, com peso acentuado do ensino superior e institutos de 
pesquisa vinculados a atividades sofisticadas.

Na década de 1980, desencadeiam-se as pressões para a reforma, oriundas 
de agências multilaterais; empresários ligados à produção de artigos eletrônicos 
e de informática; segmentos da burocracia de Estado; e grupos empresariais 
interessados no relaxamento do comércio exterior (Mooij, 2005; Mazumdar, 
2009; Kotwal, Ramaswami e Wadhwa, 2010; Rodrik e Subramanian, 2005; Singh, 
2008). Dificuldades no balanço de pagamento do país no final dos anos 1980 
precipitaram, então, as reformas. Conduzida por Monamohan Singh, ministro 
das Finanças no governo de Narasimha Rao, do Partido do Congresso, a Política 
Industrial de 1991 eliminou quase totalmente o sistema de licença; franqueou 
o acesso do capital estrangeiro à maioria dos setores, excluídos o comércio de 
retalhos e os segmentos reservados ao Estado; eliminou o monopólio estatal das 
importações; inaugurou a redução do número de setores reservados às pequenas 
e médias empresas; ampliou o acesso do capital privado e estrangeiro ao sistema 
bancário; reduziu tarifas de importação (ainda entre as mais elevadas do mundo); 
extinguiu restrições quantitativas às importações de diversos bens; e mitigou, 
ainda que não plenamente, as restrições à circulação interna de diversos produtos. 
Ademais, políticas de desinvestimento reduziriam a participação do Estado nas 
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empresas públicas, alcançando seu pico entre 2002 e 2006, com o incremento 
das privatizações. 

Importa salientar que as reformas indianas, tal como na China, não promoveram 
a plena liberalização dos fluxos de capital e do câmbio. Ademais, subsistiram as 
políticas de apoio às regiões atrasadas e a determinados setores econômicos, bem 
como a perspectiva do planejamento, ainda que dispondo de efetividade reduzida.

Não foi estranho ao projeto nacional de desenvolvimento brasileiro a perspectiva 
de edificação de uma economia autônoma, associada à presença da indústria de 
base, predominantemente estatal, e à liderança da empresa nacional no espaço 
econômico doméstico (Leopoldi, 2000; Leme, 1978; Diniz, 1978). Todavia, o 
objetivo central da industrialização no país foi sempre o atendimento à demanda 
de artigos da pauta de consumo das nações centrais por parte dos segmentos de 
renda média e alta (Furtado, 1979). Assim, a incorporação das multinacionais à 
economia brasileira realizou-se precocemente, com tênues exigências de contrapartidas 
de conteúdo local na relação com os fornecedores e sem requisitos de transferência 
de tecnologia. Ademais, a prevalência da estratégia de substituição de importações, o 
controle das atividades de “ponta” pelas multinacionais e a facilidade na aquisição 
de bens de capital e de licenças de fabricação de bens com conteúdo tecnológico no 
mercado internacional esmaeceram as disposições de inovar das empresas brasileiras 
(Silveira, 1999). Assim, a constituição de um sistema de ciência e tecnologia no 
Brasil não se articulou às estratégias competitivas das empresas. Os raros núcleos 
orientados para a inovação situavam-se nas empresas estatais, mas eram insuficientes 
para disseminar uma disposição de inovar no conjunto da produção industrial 
(Albuquerque, 1995; Dalhman e Frischtak, 1993). 

Tal como outros esforços de equiparação, o desenvolvimentismo brasileiro foi 
liderado pelo Estado, assegurando proteção tarifária, subsídios e financiamento, sem 
a presença de agências coordenadoras de outras experiências desenvolvimentistas. 
Seu equivalente funcional foram as convenções do crescimento garantido e da 
estabilidade presumida, presentes de forma diversa nos diferentes momentos do ciclo 
desenvolvimentista (Castro, 2012). A primeira convenção lastreava-se na atuação 
das empresas estatais, cujos investimentos sustentavam o ritmo de crescimento 
e a demanda, induzindo as inversões empresariais para ampliação ou garantia 
de posições conquistadas. A segunda associava-se a dispositivos para contornar 
os impactos inflacionários sobre os rendimentos das empresas, decorrentes das 
pressões, derivadas da substituição de importações, sobre o balanço de pagamentos.

Na década de 1980, a crise da dívida e o descontrole inflacionário, combinados 
a percalços na atuação das estatais no contexto de transição democrática, produziram 
expectativas pessimistas sobre a efetividade das convenções indicadas, conduzindo ao 
diagnóstico de crise do desenvolvimentismo (Diniz, 1997; Fiori, 1985; Bresser-Pereira, 
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1992). Assim, em meio à propagação global das ideias neoliberais e do temor, no 
meio empresarial, de afirmação da esquerda na cena política brasileira, forjou-se uma 
significativa base social e política para a implementação de reformas de mercado 
(Tavares e Fiori, 1993; Delgado, 2001). Tais reformas, diversamente da China e da 
Índia, incidiam num espaço econômico já fortemente internacionalizado. Assim, 
seus elementos centrais seriam a abertura comercial e medidas para mudança no 
papel econômico do Estado, na expectativa de inauguração de um ciclo baseado 
na atração de capitais externos e na elevação da produtividade das empresas 
nacionais através de sua exposição à competição internacional (Mendonça de 
Barros e Goldstein, 1997). Projetava-se, ainda, que diversas reformas poderiam 
reduzir o custo Brasil, supostamente compensando a diminuição dos níveis de 
proteção ao mercado interno (Dedecca, 1997; Delgado, 2001). Mitigou-se, assim, 
a presença econômica do Estado com a extinção de monopólios e as privatizações. 
Adicionalmente, restringiu-se o gasto público, com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e mirou-se, sem êxito pleno, a realização das reformas administrativa, 
previdenciária e trabalhista.

Desta forma, ao contrário da China e da Índia, as reformas de mercado no 
Brasil não preservaram o controle sobre o fluxo de capitais e o câmbio para proteção 
da indústria doméstica. Por seu turno, foram mantidos instrumentos importantes 
de política industrial herdados do velho desenvolvimentismo, como os bancos 
públicos e as empresas estatais estratégicas, destacadamente o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Petrobras.

3 O RETORNO DA POLÍTICA INDUSTRIAL

3.1 Linhas de força e programas mais abrangentes da política industrial 
chinesa

Na década de 1990, prevaleceu na China a perspectiva de que a acentuação das 
relações de mercado impulsionaria o desenvolvimento. É certo que, todavia, esta 
nunca foi a única verdade, como o atestam a política cambial, a regulação dos 
investimentos estrangeiros, alguns ensaios de programas setoriais e, entre 1998 e 
2002, a tentativa de criação de uma agência assemelhada ao Ministério de Indústria 
e Comércio Internacional (Ministry of International Trade and Industry − Miti) 
japonês (Heilmann e Shih, 2013). Contudo, será apenas na gestão de Wen Jiabao 
e Hu Jintao (2003-2013) que se observará uma clara inflexão nos rumos da política 
de desenvolvimento chinês.

A economia chinesa desde as reformas exibiu um crescimento anual do produto 
interno bruto (PIB) de 10%, o investimento alcançando a média anual de 31,70% 
na década de 1990, para elevar-se ainda mais nos anos seguintes (tabelas A.1, A.2 e 
A.3, no apêndice). Todavia, os impactos sobre a qualidade de vida eram controversos 
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e a desigualdade se elevara, entre 1992 e 2002 (tabelas A.4 e A.5, no apêndice).3 Por 
sua vez, além dos problemas ambientais crescentes, a economia chinesa não lograra a 
elevação dos indicadores de inovação, com a porcentagem do investimento em inovação 
no PIB ostentando 0,66%, na média anual da década de 1990, e as empresas chinesas 
situadas em posições inferiores das cadeias de valor internacional (tabelas A.7, A.8 e A.9, 
no apêndice; Nolan, 2001; Nolan e Zhang, 2002). De fato, a fábrica do mundo pouco 
mais era que uma enorme plataforma de exportações das multinacionais. A estratégia 
de desenvolvimento tecnológico centrada nas joint ventures evidenciava claramente 
seus limites. O X Plano Quinquenal (PQ) (2001-2005) já abordara tais dilemas, 
fixando metas ambientais, definindo empresas-chave para o desenvolvimento e 
sinalizando para a expansão da proteção social (China, 2001; Saich, 2011). No XI 
PQ (2006-2011), tais objetivos são articulados numa perspectiva mais integrada, 
expressando as formulações de Wen Jiabao e Hu Jintao sobre a construção de 
uma sociedade harmoniosa e o desenvolvimento científico (China, 2006a; 2006b; 
Fan, 2006). No limite, projetava-se uma nova etapa de desenvolvimento menos 
centrada nas exportações e mais no mercado interno, menos no investimento e 
mais no consumo, conferindo importância renovada às políticas de garantia de 
renda, saúde e previdência (que seriam implementadas ao longo do período), 
além da contenção do superinvestimento, especialmente nas províncias, através da 
supervisão do sistema bancário e da acentuação do peso do centro na organização 
política nacional. O desenvolvimento científico, por sua vez, seria materializado 
na política de inovação endógena, para alterar a posição chinesa nas cadeias  
internacionais de valor, acentuar a capacidade de inovação do país e edificar setores 
industriais que sinalizassem para a ocupação de posições de destaque no futuro 
(McGreggor, 2010; Liu e Cheng, 2011).

Os arranjos institucionais para o alcance desses propósitos envolviam 
organismos do governo central, com braços e/ou entidades correlatas no plano 
regional, dotadas de grande autonomia, apesar dos esforços para sua limitação 
(Naughton, 2007a; 2007b; 2007c). O organismo mais importante é a Comissão 
Nacional de Desenvolvimento e Reforma (National Development and Reform 
Commission – NDRC), criada em 2003, que responde pela formulação e 
coordenação geral da política de desenvolvimento. Destacam-se, também, o 
Ministério das Finanças (Ministry of Finance – MOF), lidando com os incentivos 
fiscais e tributários; o Ministério da Ciência e Tecnologia (Ministry of Science and 
Technology − Most), respondendo pela condução dos programas de inovação; 
o Ministério do Comércio (Ministry of Commerce − Mofcom), supervisionando o 
comércio exterior, o investimento estrangeiro e o fomento de diferentes atividades 

3. As tabelas contidas no apêndice objetivam estabelecer um contraste dos indicadores dos países focalizados, entre 
si e com os Estados Unidos, a Alemanha e a Coreia do Sul, a partir de uma base de dados comum. Ao longo do texto, 
entretanto, quando necessário, são utilizados indicadores específicos dos países, derivados de outras bases de dados.
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no mercado interno, além, naturalmente, dos bancos estatais, em especial o Banco 
de Desenvolvimento da China (CDB) e o Banco Comercial e Industrial da China 
(ICBC). Em 2008, criou-se o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação 
(Ministry of Industry and Information Technology − Miit) para operar como órgão 
auxiliar da NDRC na condução da política industrial (Naughton, 2008; Pearson, 
2011). Por fim, papel decisivo caberia à Comissão de Supervisão de Ativos Estatais 
(Sasac, na sigla em inglês), com participação na indicação de dirigentes, definição 
de planos de investimento e controle sobre parcela dos lucros, firmando-se, pois, 
como “poderoso organismo de governo” para disciplinar as estatais, no “esforço para 
acelerar a mudança estrutural, de forma a favorecer setores emergentes e estimular 
futuras corporações globais chinesas” (Naughton, 2003, p. 5).

Em situações específicas, outros ministérios adquirem relevância, como nos 
programas para a indústria farmacêutica do Plano Nacional de Longo Prazo para 
Ciência e Tecnologia (2006-2020), dirigidos pelo Ministério da Saúde (Ministry 
of Health − MOH) (Ling e Naughton, 2013).4 Entre as agências com atribuições 
regulatórias, além da Sasac, destacam-se a Administração Estatal de Indústria e 
Comércio (Saic), responsável por atribuições como defesa do consumidor, proteção 
a marcas e registro de empresas, e o Escritório Estatal de Propriedade Intelectual 
(Sipo, na sigla em inglês).

O primeiro resultado da política de inovação endógena, lançada por Wen 
Jiabao em 2003, seria o plano de 2006, definido após extenso processo de consultas 
(Liu e Cheng, 2011; Proença et al., 2011; McGregor, 2010; Ling e Naughton, 2013). 
Seus objetivos gerais eram a elevação do dispêndio em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) para 2,5% do PIB em 2020; o crescimento das atividades de maior densidade 
tecnológica, alcançando 60% do PIB ao final do período; o declínio de 54% 
para 30% da dependência de tecnologia estrangeira; e a inclusão da China entre 
os cinco principais países do mundo no registro de patentes e referências em 
periódicos científicos (Liu e Cheng, 2011, p. 13-14). Era prevista a execução de 
dezesseis megaprojetos: i) componentes eletrônicos essenciais, chips de uso geral 
de alta qualidade e produtos de software básico; ii) equipamento de fabricação de 
circuitos integrados de grande escala; iii) redes de comunicação de banda larga 
de nova geração de móveis sem fio; iv) máquinas de controle numérico avançado 
e tecnologia de base de fabricação; v) produção de petróleo em grande escala e 
exploração de gás; vi) grandes reatores nucleares avançados; vii) tratamento e 
controle da poluição da água; viii) criação de novas variedades de organismos 
geneticamente modificados; ix) inovação e desenvolvimento farmacêutico; 
x) controle e tratamento da Aids, hepatite e outras doenças graves; xi) aeronaves 
de grande porte; xii) sistema de observação da Terra em alta definição; xiii) voos 

4. O MOH foi integrado à Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar (NHFPC, na sigla em inglês). 
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tripulados e os programas de sonda lunar; além de três projetos não divulgados, 
provavelmente de natureza militar (McGreggor, 2010, p. 40-42). A condução dos 
megaprojetos seria feita por consórcios de pesquisa, liderados pelos ministérios mais 
afinados a cada um dos projetos ou por grupos interministeriais, com presença 
de universidades, institutos, órgãos de governo e empresas, destacadamente as 
estatais e as empresas privadas chinesas, sem exclusão das multinacionais, desde 
que dispostas a desenvolver inovação registrada na China e marcas chinesas. No 
plano subnacional, os governos poderiam constituir estruturas semelhantes para 
implementar suas próprias políticas (Liu e Cheng, 2011).

Em 2009, em meio às medidas de enfrentamento da crise internacional, foi 
lançado o programa de indústrias estratégicas emergentes vinculadas a: i) novas tecnologias 
da informação; ii) economia e geração de energia ambientalmente sustentável;  
iii) bioindústrias; iv) equipamentos de alta tecnologia para a indústria; v) novas energias; 
vi) novos materiais; e vii) automóveis com novas energias (Ling e Naughton, 2013). 

Os segmentos associados a cada uma das sete indústrias estratégicas emergentes 
eram: i) novos aparelhos de telefonia móvel, tecnologias de internet, integração de 
sistemas de comunicação e circuitos integrados; ii) processos eficientes de redução e 
poupança de energia, proteção ambiental e equipamentos para reciclagem de recursos; 
iii) medicamentos biológicos, bioagricultura e biomanufatura; iv) equipamentos 
de aviação, satélites e equipamentos inteligentes para manufaturas; v) energia 
solar, eólica, biomassa, geração de eletricidade térmica e fotovoltaica; vi) materiais 
funcionais e fibras de alta performance; e vii) veículos híbridos, baterias para veículos 
elétricos e célula de combustível em veículos elétricos (Ling e Naughton, 2013).

São diversos os instrumentos utilizados pela política de inovação endógena: 
aportes orçamentários e investimentos dos bancos estatais, normas para firmar 
padrões de qualidade e preservar espaço para tecnologias desenvolvidas na China, 
medidas tributárias e fiscais, compras públicas, além da utilização de catálogos 
diversos, que definiam as empresas beneficiadas pela política, tendo a produção 
de inovação endógena como critério central. Aos catálogos nacionais associam-se 
catálogos locais, com disposições eventualmente mais rígidas (McGreggor, 2010). 

O Plano de 2006 e a política de indústrias emergentes, de 2009, são as principais 
iniciativas da política industrial chinesa na perspectiva da inovação endógena. 
Outras iniciativas, contudo, também buscaram favorecer setores mais tradicionais, 
com estímulo à modernização tecnológica e ao desenvolvimento da capacidade 
de inovação das empresas, como o programa Reestruturação e Modernização 
Industrial (2011-2015), lançado pelo Conselho de Estado. Como propósitos 
gerais, apontavam-se a melhoria na qualidade dos produtos, a elevação de seu 
valor agregado, a criação de marcas locais e a expansão para o exterior. O programa 
dirigia-se à indústria de equipamentos, à produção de matérias-primas, a serviços 
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relacionados com a indústria e a segmentos de bens de consumo, especialmente 
eletrônicos (China..., 2012).

O XII PQ (2011-2015), elaborado ainda na gestão de Wen Jiabao e Hu 
Jintao, aprofunda e sintetiza as disposições definidas a partir de 2004 (China, 
2011a).5 Ele reitera o desenvolvimento científico e a busca da sociedade harmoniosa, 
destacando a “melhoria da vida do povo” como o “objetivo fundamental” da 
transformação econômica, com “provisão de serviços públicos para todos os 
cidadãos” e “reforma no sistema de distribuição de renda”. Reafirma, também, o 
compromisso com as reformas econômicas, a expansão da demanda doméstica e a 
definição clara do alcance do investimento público, para contenção da “expansão às 
cegas” e das “construções repetidas”. Por fim, além de metas para o meio ambiente, 
o desenvolvimento regional, a construção de um “novo campo socialista”, a 
reestruturação das indústrias-chave, entre outros propósitos, o XII PQ destaca o 
objetivo de buscar a liderança chinesa nos setores emergentes estratégicos, com 
a fixação da meta de 8% de sua participação no PIB no período do plano, por 
meio de medidas de apoio e direção política, da definição de fundos especiais e da 
presença ampliada do governo nos investimentos iniciais das indústrias nascentes, 
com financiamento preferencial para compensação de riscos, aceleração do uso de 
padrões e aperfeiçoamento da infraestrutura.

Em 2011, os gastos em inovação haviam alcançado 1,84% do PIB chinês, contra 
1,07% de 2002, sugerindo que a meta de 2,5% do PIB em 2020 vislumbrava-se 
bastante plausível (tabela A.7, no apêndice). Por seu turno, ampliou-se a visibilidade 
de marcas e empresas chinesas no cenário global. Em 2008, um amplo pacote de 
recursos foi liberado para enfrentar a crise internacional, favorecendo a aceleração da 
política de inovação endógena. Todavia, ele fortaleceu distorções que a gestão Wen 
Jiabao e Hu Jintao se empenhou em corrigir, com a explosão do crédito bancário 
e a realização de investimentos de qualidade duvidosa, em especial por parte dos 
governos locais, dificultando os propósitos de conferir mais peso ao consumo 
que ao investimento, acentuando os riscos de ocorrência de bolhas financeiras 
(Naughton, 2009). Tal resultado evidencia os dilemas de coordenação da política 
industrial chinesa que veremos mais à frente.

3.2 Linhas de força e programas mais abrangentes da política  
industrial indiana

Apesar das diferentes coalizões que a governam, na Índia as inflexões na política 
industrial, desde o final do século XX, tiveram impacto menos expressivo na 
redefinição da estratégia de desenvolvimento definida pelas reformas de 1991 do que 
a política de inovação endógena em relação à política de desenvolvimento chinesa, 

5. Valemo-nos da tradução feita pela Confederation of British Industry (CIB), escritório de Pequim.
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definida na segunda etapa das reformas, entre 1992 e 1998 (Delgado, 2015). Em 
1996, o Partido do Congresso é derrotado nas eleições gerais indianas e seguem-se 
três governos minoritários, de duração efêmera, sob a égide do nacionalismo hindu, 
até a ascensão efetiva, em 1998, do Bharatiya Janata, partido liderado por Atal Bihari 
Vajpayee, que se torna primeiro-ministro até 2004. O nacionalismo hindu (que não 
se confrontava com as concepções econômicas liberais) liderou, pois, a Comissão 
de Planejamento na elaboração do IX e do X PQ. Em 2004 o Partido do Congresso 
reassumiu o governo, numa frente de centro-esquerda, a Aliança Progressista Unida 
(APU). Monamohan Singh, condutor das reformas de 1991, tornou-se primeiro-ministro. 
Reeleito em 2009, formou um governo com menor participação da esquerda. Assim, 
liderou a Comissão de Planejamento na elaboração dos XI e XII PQs. 

O IX PQ (1998-2002), com o slogan Crescimento com Justiça Social e 
Equidade, dá pouco destaque ao apoio à indústria, definindo como prioridades a 
agricultura, a erradicação da pobreza, o abastecimento de água e o provimento de 
outros serviços básicos (India, 1998a, p. 1-3). Na Estratégia do Desenvolvimento, 
deplora a reduzida geração de empregos na década de 1990, mas reafirma o 
compromisso com as reformas de mercado, o desinvestimento, a eliminação 
das restrições quantitativas às importações, a atração de capitais externos e a 
modernização do sistema financeiro, ampliando a participação do setor privado. 
Recomenda, todavia, cautela na liberalização do fluxo de capitais e reafirma o 
papel da política cambial para a sustentação das exportações, apontando-as como 
cruciais (em especial produtos de natureza intensiva em trabalho, nas quais o 
país disporia de vantagem comparativa) para geração de divisas e contenção do 
excesso de capacidade produtiva, associada à lentidão nas mudanças de padrão do 
consumo doméstico (India, 1998a). Anuncia-se, também, a Força-Tarefa Nacional 
para a Tecnologia de Informação e Desenvolvimento de Software (National Task 
Force on Information Technology and Software Development − NTFITSD), 
com o propósito de converter a Índia numa superpotência na área de software 
e atividades de fronteira em tecnologia da informação (TI) (India, 1998b). A 
rigor, esta é a principal iniciativa dirigida à indústria. Menções ligeiras são feitas 
à infraestrutura; ao apoio a regiões atrasadas através de “esquemas de centros de 
crescimento”; à abertura das atividades de “mineração para o setor privado”; ao 
reforço à “capacitação tecnológica”, através de “crédito adequado”; e à formação 
de clusters para apoio ao setor não organizado.

Na Estratégia de Desenvolvimento do X PQ (2002-2007), sobressai a perspectiva 
de criação de um “clima favorável ao investimento”, reduzindo barreiras internas para, 
num contraste com o IX PQ, promover o mercado interno e reduzir a dependência 
das exportações (India, 2002a). Enfatiza-se a supressão das restrições à circulação 
de produtos agrícolas e outros bens, a revisão da reserva de setores para pequenas 
e médias empresas, o aperfeiçoamento da elaboração e da gestão orçamentárias, a 
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redução do desperdício e a elevação da eficiência no setor público e privado, através, 
respectivamente, de privatizações e do aperfeiçoamento da legislação sobre transferência 
de ativos e falências. Anuncia-se, ainda, a disposição de flexibilizar a legislação 
trabalhista, acentuar a liberalização comercial e ampliar a presença de tradeables nas 
exportações. Na seção dirigida à indústria, o X Plano fixa como objetivos elevar a 
participação das manufaturas no PIB e nas exportações, promover o equilíbrio regional 
da indústria e criar empregos para a os trabalhadores qualificados (India, 2002b,  
p. 650-740). Contudo, reitera-se apenas o propósito de redução de barreiras internas 
e reformas na legislação comercial, o aperfeiçoamento da legislação sobre direitos de 
propriedade e dos dispositivos antidumping para enfrentamento do protecionismo dos 
países mais avançados. Para a modernização da indústria, realça-se, ainda, o papel da 
fixação de normas e padrões (standards). Para a constituição de uma infraestrutura de 
padrão internacional, destacam-se as parcerias púbico-privadas (PPPs). Privatizações, 
atração de capitais externos, modernização do sistema financeiro e revisão de  
subsídios – inclusive de fertilizantes – são associadas ao propósito de elevação dos 
recursos para investimento. Por fim, em meio ao realce do papel do mercado para a 
eficiência geral da economia, assinala-se que o Estado deveria operar na regulação, 
pelo menos, de alguns setores, como drogas e medicamentos.

O governo da APU, que ascende ao poder em 2004, interrompe a política de 
privatizações das estatais levada a efeito desde 2002, enfatizando a necessidade de 
sua modernização, autonomia gerencial e regulação pelo mercado. A formulação 
de uma política abrangente para o setor manufatureiro também volta à agenda 
governamental, com a criação, em 2004, do Fórum Nacional para Competitividade 
na Indústria Manufatureira (National Manufacturing Competitiveness  
Council − NMCC), que lança, em 2006, o documento Estratégia Nacional 
para a Indústria Manufatureira (India, 2006). Ainda marcado pela centralidade 
conferida à criação de um ambiente favorável aos investimentos, o documento 
sugere a criação de um fundo para aquisição de tecnologias globais; a efetivação do 
Programa Nacional para a Competitividade da Indústria Manufatureira (NMCP, 
sigla em inglês), de 2005; a definição de políticas setoriais; e a constituição de um 
empowered group, no âmbito do governo, para coordenar as ações dos diversos 
organismos, centrais e subnacionais, para a implementação de medidas relativas à 
criação do ambiente favorável aos negócios.

O XI PQ (2007-2011) é lançado um ano depois da divulgação da Estratégia 
Nacional com o título Crescimento Inclusivo (India, 2007a). No balanço que faz do 
crescimento indiano recente, comemora o desempenho do setor manufatureiro, 
que elevou sua participação no PIB, alcançando 15,5% em 2007, contra 15,1% 
em 2004. Este crescimento é atribuído às demandas externa e doméstica, à resposta 
positiva das empresas às reformas e à melhora no clima de investimentos, derivado 
da simplificação dos procedimentos para abertura e fechamento de negócios, da 
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exclusão da indústria farmacêutica e biotecnológica das exigências de licenciamento 
e da redução das tarifas de produtos não agrícolas em 30%6 (India, 2007b, p. 140). 
Nesse cenário de confiança nos efeitos das reformas econômicas, o XI Plano salienta 
que a preservação e a melhoria do desempenho dos últimos anos exigiriam: focalização 
da ação do Estado, com destaque para a infraestrutura; uniformização dos tributos, 
reduzindo-se a taxa corporativa cobrada às empresas; reversão da estrutura tarifária, 
para diminuir tributos cobrados à importação de bens de capital e intermediários; 
adoção de salvaguardas para a produção doméstica em tratados preferenciais; medidas 
para a qualificação dos trabalhadores; e flexibilização da legislação trabalhista. 

O XI PQ não confere importância à inovação endógena, assinalando que o 
acesso a tecnologias já existentes é mais decisivo do que buscar atividades de fronteira, 
uma vez que há “uma enorme quantidade de conhecimento global pouco utilizado 
na Índia” (India, 2007b, p. 152, tradução nossa). Para tanto, enfatiza-se a criação 
de clusters, para disseminar novas tecnologias entre as pequenas e médias empresas; 
o aperfeiçoamento de medidas de metrologia, testes e controle de qualidade; a 
consolidação da legislação e dos aparatos para proteção de direitos de propriedade 
intelectual; e a criação de uma política nacional de design.

O XII PQ (2012-2017) distancia-se bastante do tom otimista do plano 
anterior, apesar de destacar a solidez da economia indiana, atribuída ao gradualismo 
na estratégia de liberalização do setor financeiro (India, 2012b, p. 30). A redução 
do ritmo de crescimento desde 2008 é creditada à crise internacional, a dificuldades 
na condução dos projetos de infraestrutura do XI PQ, a mudanças tributárias 
(que teriam contaminado o clima favorável aos investimentos) e, principalmente, 
à “quase universal percepção de que a capacidade de implementação é baixa em 
todos os níveis de governo” (India, 2012a, p. 14, tradução nossa). Assinala-se, 
ainda, a necessidade de reanimar os animal spirits dos empresários, com medidas 
tributárias, revisão dos contratos nos projetos de infraestrutura, racionalização dos 
gastos públicos e simplificação de procedimentos para a operação dos negócios.

Um grande destaque é conferido à mudança de abordagem a ser adotada na 
condução da política industrial, apresentada no Plano Manufatureiro que é replicado 
pelo XII PQ (India, 2012c; 2012d). O desempenho insatisfatório da indústria 
desde 2008, perdendo empregos e participação no PIB, apesar das dificuldades 
conjunturais e da valorização da rúpia no período, é atribuído à insatisfatória 
implementação das políticas e à construção inadequada de consenso para sua 
efetivação (India, 2012d, p. 7). A mudança de paradigma necessária não implicaria 
o retorno ao planejamento centralizado ou à construção de campeões nacionais, 

6. Apesar de referir-se à atual demanda doméstica, é para o futuro que o XI PQ projeta sua expansão mais expressiva. 
Partindo de 14,4 milhões de famílias de renda média e elevada em 2005, estima que, em 2025, 137,5 milhões 
representariam estes segmentos, dinamizando o consumo doméstico, numa população de mais de 1 bilhão de habitantes 
(India, 2007b, p. 146, item 7.1.29).
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mas sim o fortalecimento da colaboração entre os atores envolvidos (stakeholders) 
para refinamento da implementação e aprendizagem contínua, no sentido da 
criação de um ecossistema nacional estimulador das habilidades competitivas das 
empresas. Apontando China, Japão, Coreia do Sul e Alemanha como exemplos, tal 
ecossistema envolveria, em contraste com o XI PQ, o aprofundamento tecnológico 
e a combinação de quatro capacidades − qualificação, incorporação de tecnologia, 
direitos de propriedade intelectual, vasto e exigente mercado consumidor −, com 
integração crescente das empresas no espaço econômico nacional, destacando-se 
as pequenas e as médias empresas (articuladas às grandes firmas) para a sustentação 
permanente da experimentação. 

Sugerem-se ações transversais para o desenvolvimento tecnológico, a formação 
de recursos humanos, a regulação do ambiente de negócios e a sustentabilidade, 
com estratégias-chave para cada tipo de ação. Para o desenvolvimento tecnológico, 
aperfeiçoamento da documentação sobre inovação; constituição de centros de 
excelência e plataformas para colaboração entre os stakeholders; medidas tributárias 
e, preferencialmente, de crédito; e estabelecimento de joint ventures e PPPs. Para a 
formação de recursos humanos, apesar de ponderada a necessidade de reforma na 
legislação, propõe-se um novo contrato social, que favoreça relações de trabalho 
harmoniosas, proteção social e valorização dos sindicatos. Na regulação do 
ambiente de negócios, sugere-se uma política nacional de competição, facilitando 
procedimentos e definindo códigos de conduta. Em relação ao meio ambiente, 
propõe-se um organismo nacional para regular o uso da terra e da água, além do 
uso de padrões e normas.

Reitera-se a importância da formação de clusters, porém com ações conduzidas 
por um órgão coordenador nacional. O apoio às exportações é associado à promoção 
de marcas indianas e ao estímulo aos bens intensivos em tecnologia. Para as estatais, 
propõe-se uma estrutura de governança unificada, que permita ao Estado atuar nelas 
como sócio capitalista. Enfatiza-se o papel das compras públicas para o fortalecimento 
da produção doméstica. Projeta-se a criação de mecanismos para a identificação 
de tecnologias críticas e a agregação de valor na exploração de recursos naturais. 
Propõe-se a constituição das national investment and manufature zones (NIMZs), 
para concentração de investimentos, assistência técnica, administração, logística, 
proteção ambiental e residências. Destaca-se, por fim, a importância de políticas 
setoriais, formuladas e executadas em colaboração com as associações empresariais, 
com a seguinte configuração: i) setores estratégicos: defesa, aeroespacial, bens de 
capital, construção naval e reparos em navios; ii) setores de insumos básicos: aço, 
cimento, fertilizantes e mineração; iii) setores para aprofundamento e geração de 
valor agregado: automóveis, medicamentos e equipamentos de saúde, petroquímicos, 
eletrônicos, produtos químicos e papel; e iv) setores para geração de emprego: 
têxteis, alimentos, couro e produtos de couro, e joias.  
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A pedra de toque da política, contudo, é a capacidade de implementação, 
tendo como princípios a ação local, as conexões laterais e o aprendizado permanente. 
Seus passos seriam: articulação entre as principais agências (Departamento de 
Política Industrial e Promoção − DIPP, NMCC e a Comissão de Planejamento); 
reformas para conversão dos ministérios de operadores no varejo a facilitadores 
e formuladores de esquemas; medidas para aceleração dos procedimentos 
administrativos; consulta efetiva e permanente aos atores envolvidos (agências do 
governo, associações empresariais, bancos); alinhamento dos esquemas setoriais 
à estratégia geral; e comunicação do plano e seus objetivos à mais larga audiência 
possível, pois a “comunicação é fundamental para o sucesso da implementação de 
qualquer grande programa de mudança” (India, 2012d, p. 29, tradução nossa). 

Metas ambiciosas são projetadas, como: i) crescimento anual médio de 
12% a 14% do setor manufatureiro, acima do crescimento do PIB, alcançando 
25% desse em 2025; ii) criação de 100 milhões de empregos no setor até 2025; 
iii) aprofundamento da produção manufatureira, com elevação da participação 
doméstica no valor agregado; iv) fortalecimento da competitividade internacional 
das manufaturas indianas; e v) garantia de sustentabilidade do crescimento, 
especialmente ambiental (India, 2012c, p. 54). 

O XII PQ identifica problemas importantes de coordenação na política 
industrial indiana. Não é possível, no momento, avaliar seu desempenho, porém a 
derrota, nas eleições de 2014, do governo que o propôs talvez indique a permanência 
de problemas de coordenação e implementação, que avaliaremos à frente. 

Entre 1988 e 2003, período que inclui a crise do balanço de pagamentos que 
precipita as reformas econômicas de 1991, a média anual de crescimento da Índia 
é de 5,9%. Entre 2003 e 2013, o crescimento observa uma média anual de 7,9% 
(Panagariya, 2013, p. 7). Todavia, os gastos em inovação permanecem acanhados, 
alcançando em 2007 apenas 0,76% do PIB (tabela A.7, no apêndice).

3.3 Linhas de força e programas mais abrangentes da política  
industrial brasileira

Prevaleceu, na década de 1990, a expectativa de modernização da estrutura industrial 
brasileira por via de sua exposição à competição externa, secundada por programas 
de qualidade e capacitação tecnológica, aliados à redução do custo Brasil, através 
de reformas estruturais (tributária, previdenciária, administrativa, trabalhista), não 
obstante a presença de ações específicas para segmentos como automóveis, têxteis e 
software (Delgado, 2001; De Toni, 2013). Em seu conjunto, entretanto, a abertura 
comercial conduziria a processos de especialização regressiva e desnacionalização 
(Castro, 1997; Coutinho, 1997). Assim, já no segundo mandato de Fernando 
Henrique Cardoso (1998-2002), verificava-se uma inflexão nas ações do governo, 
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com a retomada, ainda acanhada, da política industrial, mediante a criação dos fundos 
setoriais e dos fóruns de competitividade da indústria. Os primeiros deveriam servir ao 
financiamento de atividades inovativas, enquanto os segundos retomariam a articulação 
entre empresariado e Estado, experimentada nas câmaras setoriais que operaram ao 
final do governo Sarney e no governo Collor (Delgado, 2005; De Toni, 2013).

No primeiro mandato de Lula (2003-2006), a “estratégia de longo prazo”, 
estabelecida no Plano Plurianual (PPA) de 2004-2007, sinalizava para o crescimento 
centrado na “expansão do mercado de consumo de massa”, com base “na incorporação 
progressiva das famílias trabalhadoras ao mercado consumidor das empresas modernas” 
(Brasil, 2003, p. 17, grifo nosso). A dinamização desse último decorreria do incremento 
dos salários, do crédito e das políticas de transferência de renda, simultaneamente ao 
crescimento das exportações, do investimento e da produtividade das empresas. Por 
fim, salientava-se a importância de “ambiente favorável ao investimento privado”, com 
a manutenção da estabilidade, a redução do custo dos investimentos, a constituição 
de PPPs e a garantia de financiamento pelos bancos públicos. 

Era retomada, então, a centralidade da política industrial, com o anúncio da 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce), de 2004 (Brasil, 
2004). Ela previa ações horizontais para a inovação e o desenvolvimento tecnológicos; 
a elevação da inserção externa; a modernização industrial; e a ampliação da 
capacidade e da escala de produção das empresas brasileiras. Previa, também, opções 
estratégicas, associadas à indústria de bens de capital, fármacos e medicamentos, 
software e semicondutores, além do fomento de atividades portadoras de futuro, 
como biotecnologia, nanotecnologia, biomassa e outras fontes de energia renováveis 
(Brasil, 2005; Delgado, 2005; 2010; De Toni, 2013). Entre os instrumentos 
de implementação da política, citem-se: incentivos tributários e fiscais; linhas 
de financiamento do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); 
dispositivos regulatórios, como a Lei de Inovação, a Lei de Biossegurança, a Lei 
de Informática e a Lei do Bem (que condensa diferentes medidas de apoio); e as 
políticas de biotecnologia e nanotecnologia. A articulação com o empresariado seria 
efetuada setorialmente através dos fóruns de competitividade e de forma abrangente 
por via do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI). 

Apesar de acolhida favoravelmente pelos empresários, a Pitce defrontou-se 
com a política macroeconômica, que se valia do câmbio e dos juros para controle 
da inflação (Delgado, 20005; De Toni, 2013). Por seu turno, a explosão das 
exportações de commodities favoreceria a apreciação do câmbio, minando, em parte, 
as medidas de apoio. A crise política de 2005 criou um ambiente de incertezas, 
reduzindo o ímpeto do empresariado para o investimento e afetando o crescimento 
da indústria, que alcançara 7,89% em 2004 (acima do PIB), para atingir 2,08% e 
2,21% em 2005 e 2006, recuperando-se apenas em 2007 e 2008 (5,27% e 4,07%), 
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já no segundo mandato de Lula (Delgado, 2005; Santos e Gouvêa, 2014). Por 
fim, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o CNDI não 
conseguiram cristalizar-se como instrumentos de coordenação e articulação com o 
empresariado, a primeira por sua ambiguidade institucional e reduzido peso diante 
de outros organismos envolvidos na política industrial. Já o funcionamento do 
CNDI dependeu fortemente do empreendedorismo de seu titular (De Toni, 2013). 

No segundo mandato de Lula (2006-2010), foi lançada, em 2008, a Política 
de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que abandonava a indicação de setores 
prioritários, contemplando toda a indústria em três programas estruturantes para 
sistemas produtivos: programas mobilizadores em áreas estratégicas, programas para 
fortalecer a competitividade e programas para consolidar e expandir a liderança (Brasil, 
2008). Os principais desafios apontados pela PDP eram a “manutenção da taxa de 
expansão da formação bruta de capital fixo (FBCF) à frente do PIB”, a “preservação 
da robustez do balanço de pagamentos”, a elevação da “capacidade de inovação das 
empresas” e o “fortalecimento das micro e pequenas empresas”, desdobrados em metas 
fixadas para 2010 (Brasil, 2008, p. 9). Foram criados mecanismos de coordenação 
e monitoramento, sinalizando-se, ainda, para a definição de “contrapartidas do 
setor privado e contratualização de responsabilidade” (Brasil, 2008, p. 33). Na 
articulação entre o Estado e o empresariado, destacavam-se o CNDI; os fóruns de 
competitividade; as câmaras setoriais e temáticas do Ministério da Agricultura; e 
os grupos de trabalho eventuais. Os instrumentos definidos envolviam o incentivo 
financiamento e incentivos fiscais), o poder de compra governamental, os instrumentos 
de regulação e o apoio técnico. Apontavam-se como ações sistêmicas a elevação dos 
recursos do BNDES para investimento, em especial para a inovação; a desoneração 
tributária; a simplificação de procedimentos administrativos; e a articulação com outras 
ações – como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); o Plano de Ação de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), do Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Inovação (MCTI); o Plano Nacional de Educação (PNE), do Ministério da Educação 
(MEC); o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 
(Prominp); o Plano Nacional de Qualificação (PNQ), do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); e o Programa de Educação para a Nova Indústria, desenvolvido 
por Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e Confederação Nacional da Indústria (CNI) (Brasil, 2008, p. 23-26). 

A ABDI, principal organismo de coordenação da política industrial na Pitce, 
teve suas atribuições reduzidas, cabendo-lhe, na PDP, a coordenação do programa 
Destaques Estratégicos. A condução da PDP distribuía-se entre diferentes organismos, 
com as ações sistêmicas (medidas de desoneração e manejo da política monetária e 
cambial) dirigidas pelo Ministério da Fazenda (MF); os programas mobilizadores em 
áreas estratégicas, pelo MCTI; os programas para o fortalecimento da competitividade, 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); e os 
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programas para consolidar e expandir a liderança, pelo BNDES. A coordenação geral 
era atribuída ao MDIC, com uma secretaria executiva composta por ABDI, BNDES 
e MF, além de um conselho gestor, que incluía também a Casa Civil, o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e o MCTI (Brasil, 2008). Vale ainda 
mencionar que o CNDI, organismo acionado com frequência na condução da Pitce, 
teve operação pouco efetiva sob a PDP (De Toni, 2013).

A crise de 2008 dificulta um balanço mais claro da efetividade da PDP, pois 
mitigou a possibilidade de alcance das metas propostas. Para o governo, associada 
ao Programa de Sustentação do Investimento (PSI) – lançado em julho de 2009, 
como resposta à crise –, a PDP foi fundamental para minorar o impacto da crise 
no país e favorecer a “recuperação em V” que se observa em 2010 (Brasil, 2011a).7 
Entre os críticos da política, apontava-se o descompasso entre objetivos e ação 
efetiva, particularmente nos financiamentos do BNDES, que privilegiava setores 
de baixa densidade tecnológica, em contraste com o propósito de fortalecimento 
da inovação e modernização da indústria (Almeida Júnior, 2009). 

O Plano Brasil Maior (PBM), do governo de Dilma Rousseff, foi anunciado 
em agosto de 2011 com o objetivo de “sustentar o crescimento econômico inclusivo 
num contexto econômico adverso”, decorrente das repercussões da crise de 2008 
e da crise europeia nos anos seguintes. Seu foco era a “inovação e o adensamento 
produtivo do parque industrial brasileiro” (Brasil, 2011b). Tal como a PDP, o 
PBM fixava metas para um horizonte de curto prazo, 2014, relativas à ampliação 
do investimento, à elevação dos gastos em P&D das empresas, à qualificação de 
recursos humanos, ao incremento do valor agregado, ao fortalecimento das micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs), à produção limpa, à diversificação das 
exportações, à energia e ao acesso à banda larga. 

O PBM desdobrava-se, então, numa dimensão setorial e em outra sistêmica. 
Na primeira, destacam-se cinco diretrizes estruturantes: fortalecimento das cadeias 
produtivas; ampliação e criação de novas competências tecnológicas e de negócios; 
desenvolvimento das cadeias de suprimento em energia; diversificação das 
exportações e internacionalização corporativa; e consolidação de competências na 
economia do conhecimento natural. Tais diretrizes incidiriam diferenciadamente 
sobre os setores produtivos divididos em blocos: sistemas com capacidade para 
transformação da estrutura produtiva e difusão de inovação (bloco 1); sistemas 
produtivos intensivos em escala, que dispõem de grande maturação e consolidação, 
liderando, em sua maioria, a pauta de exportações industriais do país (bloco 2); 
sistemas produtivos intensivos em trabalho (bloco 3); e sistemas produtivos do 
agronegócio (bloco 4). As ações sistêmicas previam medidas de natureza horizontal 

7. Conforme dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), em 2008 o crescimento 
do PIB foi de 5,17%, seguido de queda de 0,33% em 2009 e crescimento de 7,53% em 2010 (tabela A.2, no apêndice).
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e transversal para redução de custos, aumento da produtividade, promoção de 
isonomia entre empresas brasileiras e estrangeiras, além de consolidação do sistema 
nacional de inovação, envolvendo iniciativas para o comércio exterior; incentivo ao 
investimento; incentivo à inovação; formação e qualificação profissional; produção 
sustentável; competitividade de pequenos negócios; ações especiais em desenvolvimento 
regional; bem-estar do consumidor; e condições e relações de trabalho.

O PBM – desdobrado em programas dirigidos por diferentes agências públicas 
e articulado a outras iniciativas, como o PAC – previa medidas de financiamento, 
desonerações tributárias e utilização do poder de compra do governo para estímulo 
às inovações. Sua estrutura de governança previa três níveis operacionais: i) nível 
de articulação e formulação, integrado pelos conselhos de competitividade setorial, 
pelas coordenações sistêmicas e pelos comitês executivos; ii) nível de gerenciamento 
e deliberação, integrado pelo comitê gestor e pelo grupo executivo; e iii) nível de 
aconselhamento superior, integrado pelo CNDI. A participação empresarial se 
verificaria nos conselhos de competitividade setorial, que replicam os fóruns de 
competitividade, e no CNDI. O comitê gestor era coordenado pelo MDIC, com 
participação da Casa Civil da Presidência da República, do MF, do MP e do MCTI. 
O Grupo Executivo do Plano Brasil Maior (GEPBM) inclui representantes do 
MDIC, da Casa Civil, do MP, do MF, do MCTI, da ABDI, do BNDES e da Finep.

Vale destacar a ênfase conferida às compras públicas para estímulo às inovações, 
regulamentada pela Lei nº 12.349/2010, instituindo a margem de preferência para 
produtos nacionais, além do propósito de enraizamento de empresas estrangeiras, 
visando à instalação de centros de P&D no país, ações virtualmente ausentes nas 
políticas industriais brasileiras até então (Brasil, 2010). Adicionalmente, o MF 
tomou iniciativas para a desvalorização do real e a redução da taxa básica de juros, 
combinadas a ações para a redução do spread bancário no setor privado, através de 
pressão competitiva dos bancos públicos, revertidas, contudo, a partir de 2013. Por 
fim, foram efetuadas tentativas de redução do custo da energia elétrica, mediante 
revisão das concessões ao setor privado, que lograram, contudo, pouco sucesso.

O desempenho da economia brasileira desde 2011 tem ficado abaixo do 
período inaugurado em 2004, quando o crescimento do PIB, até 2010, alcançou a 
média anual de 4,2%, abaixo apenas dos 7,5% verificados entre 1947 e 1980, central 
na trajetória desenvolvimentista, e quase o dobro do período que se estende entre a 
implantação do Plano Real (1994) e 2003, de 2,2% (Santos e Gouvêa, 2014).8 Em 
2011, o crescimento do PIB brasileiro foi de 2,73%; em 2012, de 0,9%; em 2013, 
de 2,3% (Brasil, 2011a; 2013b). A indústria de transformação, após crescimento 
espetacular em 2010 (10,1%), ostentou irrelevante expansão em 2011 (0,1%) e 

8. Ademais, conquanto incipiente, acentuou-se a participação dos gastos em inovação no PIB, de 0,96%, em 2003, 
para 1,16%, em 2010 (tabela A.7, no apêndice).
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queda expressiva em 2012 (-2,5%) (Brasil, 2013a, p. 37).9 As repercussões, em 
2012, do arrocho fiscal adotado nos primeiros meses do governo Dilma em 2011; 
a presença de estoques elevados, derivados do crescimento acentuado de 2010; o 
ambiente de incerteza, ora associado à multiplicidade dos incentivos, ora à atribuição 
de perfil intervencionista ao governo (expressa nas críticas à ação de bancos públicos 
para redução dos juros e à revisão das concessões do setor elétrico, que envolveria 
quebra de contrato); e a presença de uma taxa de câmbio ainda pouco competitiva 
(apesar da desvalorização do real desde 2012) têm sido apontados como fatores 
que explicam o baixo desempenho recente da economia brasileira. Neste cenário, 
documentos de entidades empresariais destacaram os riscos de desindustrialização 
e enfatizaram a necessidade de uma “nova política econômica” (Iedi, 2013; Fiesp, 
2013). No balanço do PBM efetuado pelo CNDI em 2013, responsabilizava-se 
principalmente a conjuntura internacional, salientando-se que está em curso:  

a maturação do conjunto de medidas (...) implementadas a partir de 2011[que] ampara 
um movimento de recuperação da indústria. Trata-se de podero sos instrumentos de 
estímulo à competitividade, que reforçam as expectativas positivas sobre o desempenho 
da indústria brasileira e funcionam como eixos de sustentação da retomada prevista 
para 2014 (Brasil, 2013a, p. 37).

Como se sabe, tal retomada não se verificou. Além das contradições entre a 
política macroeconômica e a política industrial, problemas de coordenação, que 
afetam a articulação entre diferentes organismos do governo e sua relação com o 
empresariado, contribuíram para isso. 

Na próxima seção, consideraremos os dilemas de coordenação presentes na 
implementação das políticas industriais chinesa e indiana. Tais experiências nos 
auxiliarão a avaliar o caso brasileiro, tratado na última seção deste capítulo.

4 CAPACIDADES ESTATAIS E DILEMAS DE COORDENAÇÃO NAS POLÍTICAS 
INDUSTRIAIS DA CHINA E DA ÍNDIA

4.1 China: consenso estruturado e transbordamento

O sistema de “consenso estruturado”, que vertebra a relação do Estado com 
os agentes econômicos e a sociedade na China, confere sustentação à política 
industrial. Diretrizes germinadas no PCC irradiam-se pela estrutura do Estado, 
sob a liderança do Conselho de Estado (Miller, 2008; Saich, 2011; Lawrence e 
Martin, 2013). Diversas agências as reelaboram, refinam e especificam, num amplo 
processo de convencimento e consulta, até a formatação definitiva da política. 
Perante pressões emergenciais, o processo é acelerado, com a preservação, contudo, 

9. Todavia, desde 2008, quando alcançou 19,1%, a taxa de investimento da economia brasileira fixou-se acima de 
18,0%, índice pela última vez alcançado em 1995, embora abaixo da expectativa da PDP para 2010 (20,9%). Para 
2014, a expectativa do PBM era de uma taxa de 22,4% (IBGE, [s.d.]; Brasil, 2008; 2011b).
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de procedimentos de avaliação e consulta até a decisão do governo central, por 
deliberação do Conselho de Estado e, no limite, do Congresso Nacional do Povo. 
A partir daí, os governos locais, cuja atuação é circunscrita pela orientação emanada 
do centro, dispõem de grande margem de manobra na implementação. Os PQs 
são, por assim dizer, documentos-guia da ação dos governos e do projeto nacional 
chinês nos períodos nele delimitados, mas políticas gerais e setoriais são definidas 
com o mesmo estilo de estruturação do consenso. Há espaço para os lobbies e a 
barganha, frequente nas relações entre o governo central e os governos locais, bem 
como entre as agências de governo e as empresas – estatais e privadas, domésticas 
e estrangeiras (Saich, 2011). 

A regulação do ambiente de negócios e a relação do Estado com o empresariado 
ou com as empresas envolvem três níveis de articulação (Pearson, 2011). No nível 
superior aparecem os segmentos “reservados” à propriedade pública centrais à 
estratégia de desenvolvimento, na área de infraestrutura, especialmente eletricidade 
e telecomunicações, além de atividades tomadas como estratégicas, como a aviação 
e setores emergentes. As principais agências de coordenação são a Sasac e a NDRC 
da República Popular da China, secundadas pelo Miit. No nível intermediário, 
predominam também as estatais, porém em setores abertos à associação com o 
capital estrangeiro e à atuação independente deste e do capital privado nacional, 
como a indústria farmacêutica e a automobilística. Prevalecem, ainda, a NDRC 
e a Sasac, secundadas por suas congêneres locais, mas é maior o peso regulatório 
do mercado. Por sua vez, no nível inferior predominam as empresas privadas de 
diversos ramos de atividade. Agências como a Saic central e suas congêneres locais 
cumprem funções de regulação, mas essa se realiza fundamentalmente através 
do mercado. As associações empresariais têm papel importante na articulação de 
interesses Estado-empresariado, mas dispõem de pouca autonomia organizativa, 
operando como um organismo híbrido, que serve, também, à arregimentação do 
empresariado e empresas para a implementação das diretivas estatais. São mais 
relevantes para as empresas que atuam nos níveis médio e inferior, supraindicados 
(Kennedy, 2011).

O sistema político chinês e os padrões de articulação entre o Estado e as 
empresas conferem ao poder central grande capacidade tanto para a elaboração de 
políticas de longo prazo quanto para a efetuação de giros amplos, eventualmentre 
bruscos, na orientação geral definida. Todavia, os programas de longo prazo, a atuação 
dos bancos e o controle relativo do Estado sobre as indústrias pilares favorecem 
a redução da incerteza quanto aos resultados das decisões de investimento. Vale 
assinalar que a China tem procurado ostentar um ambiente favorável aos negócios 
cada vez mais assemelhado aos padrões ocidentais. Reticências frequentes levantadas 
por representantes de empresas estrangeiras, contudo, sugerem a presença, ainda, 
de diversas áreas de sombra. Resta saber se não representam arranjos deliberados 
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para postergar decisões e estabelecer embaraços para as empresas estrangeiras, com 
o fito de preservar o espaço dos agentes econômicos domésticos. 

A capacidade para a elaboração de políticas de longo prazo combina-se, ainda, 
com a grande flexibilidade na condução das ações definidas. Desde a implantação 
das ZEEs, medidas de reforma têm sido testadas com experimentos confinados a 
determinadas regiões, que depois são ampliados, em caso de sucesso, ou abortados, 
em caso de fracasso. A realização de reformas nas margens da ordem institucional e a 
possibilidade de operar com múltiplas institucionalidades conferem ao poder central 
maleabilidade na condução de políticas, lidando com as diferentes características e 
possibilidades do território chinês (Heilmann, 2008; Heilmann e Shih, 2013; Headey, 
Kanbur e Zhang, 2008). Dilemas de coordenação, no entanto, aparecem nas relações 
entre o governo central e os governos locais, entre as disposições regulatórias do 
Estado e as estatais, e entre diferentes esferas burocráticas (Saich, 2011; Naughton, 
2007a). No limite, os impactos fundamentais de tais dilemas de coordenação não 
são processos de paralisia decisória ou de mitigação de decisões de investimento, mas 
sim de transbordamento. Sintomas desse fenômeno são os episódios recorrentes de 
superinvestimento ou a ultrapassagem e a flexibilização de metas fixadas pelas políticas, 
acarretando inversões de baixa qualidade e/ou empreendimentos de competitividade 
e rentabilidade reduzidas, seja por parte dos governos locais, seja por parte das estatais 
e de outras empresas beneficiadas pelos estímulos definidos pelas políticas.

4.2 Dualidade e impasses da política industrial indiana

Um dos enigmas indianos é a afirmação precoce de indústrias intensivas em capital e 
conhecimento, num país com grande potencial – não efetivado – de crescimento das 
atividades intensivas em trabalho. Outra dimensão de tal enigma é o peso reduzido 
das manufaturas na economia indiana, que experimenta uma transição rural-urbana 
especialmente lenta (Kochhar et al., 2006; Kotwal, Ramaswami e Wadhwa, 2010; 
India, 2007a; 2007b; 2012a; 2012b). Legados da trajetória pós-Independência têm 
sido evocados para elucidar tal cenário, especialmente o relativo congelamento da 
mudança nas relações de produção agrárias, reduzindo a liberação da mão de obra 
para as cidades, além das opções efetuadas para a indústria e o sistema de ensino, 
ciência e tecnologia (Mazumdar, 2009; Kochhar et al., 2006; Kotwal, Ramaswami 
e Wadhwa, 2010). A prioridade conferida à indústria pesada, o sistema de reserva 
para as pequenas e médias empresas (com a fixação de tetos para o emprego e o 
investimento em maquinário) e a inibição ao investimento em escala na indústria 
provocada pela rigidez da legislação trabalhista (que define a distinção entre o 
setor organizado e o não organizado), combinados à ênfase no ensino superior, não 
favoreceriam a formação de um polo capaz de atrair os reduzidos contingentes vindos 
do campo, reforçando a dualidade básica da estrutura produtiva (India, 1998a; 
1998b; 2002a; 2002b; 2007a; 2007b; Kochhar et al., 2006; Kotwal, Ramaswami e 
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Wadhwa, 2010). Reformas e ações práticas do empresariado, contudo, têm lidado 
com tais questões, com a redução das atividades reservadas às pequenas e médias 
empresas e a utilização de processos de demissão voluntária (India, 2007b). Um 
estudo recente, entusiasta das reformas de mercado, chega a assinalar a virtual 
inexistência de barreiras ao investimento entre os diversos setores da economia 
indiana (Agarwal e Whalley, 2013). 

É importante, todavia, destacar o encapsulamento dos setores dinamizados com 
a abertura comercial e a desregulamentação econômica, que se sobrepõe à dualidade 
original da economia indiana. O domínio da língua inglesa por um contingente 
expressivo de indianos, embora residual no conjunto da população, com formação 
qualificada e níveis de remuneração reduzidos para padrões internacionais, favoreceu 
sua integração às redes acadêmicas e empresariais dos países centrais, impulsionando 
o setor de serviços em áreas como a tecnologia de informações e comunicações 
(Kotwal, Ramaswami e Wadhwa, 2010). Adicionalmente, sob a direção de antigos 
grupos familiares − que devem sua longevidade e sobrevivência ao antigo sistema 
de licenciamento −, beneficiaram-se os setores automotivo e farmacêutico, com 
reduzida conexão com outros segmentos da economia indiana, voltando-se para a 
exportação e o contingente mais abastado do mercado doméstico, cuja participação 
é declinante no PIB desde as reformas.10 Desta forma, prevalece a existência de:

duas Índias: uma de gerentes e engenheiros educados, que têm sido capazes de tirar 
proveito das oportunidades abertas pela globalização, e outra de uma enorme massa 
de pessoas com baixa instrução que está vivendo em empregos de baixa produtividade 
no setor informal – o maior dos quais é ainda a “agricultura” (Kotwal, Ramaswami 
e Wadhwa, 2010, p. 45, tradução nossa).11

Neste cenário, não se elevam o peso das manufaturas no PIB e os índices 
gerais de inovação no país, nem é estimulada a formação de mercado de consumo 
de massas, apesar da dimensão da população indiana.12 Há, portanto, um forte 
componente estrutural que afeta negativamente a capacidade de coordenação do 
Estado indiano. Além disso, tem preponderado nas propostas de política industrial 
a perspectiva de acentuação das reformas e de criação de um ambiente favorável 
aos negócios, combinada à preservação de “esquemas” de apoio às regiões mais 

10. Com dados do Banco Mundial, Agarwal e Whalley (2013, p. 16) observam que o consumo das famílias passou de 
76,9% para 57,2% do PIB entre 1980-1984 e 2007-2010, ao passo que o consumo do governo elevou-se de 10,2% 
para 11,2%; a formação de capital fixo, de 19,8% para 31,3%; e as exportações de bens e serviços, de 6,2% para 
21,4% no mesmo intervalo.
11. “(...) two Indias: one of educated managers and engineers who have been able to take advantage of the opportunities 
made available through globalization and the other – a huge mass of undereducated mass of people who are making 
a living in low productivity jobs in the informal sector – the largest of which is still ‘agriculture’”.
12. Aspecto curioso de tal dualidade é que ela mascara, em alguns indicadores, a desigualdade social indiana, como 
é o caso do índice de Gini, que não leva em conta o imenso mercado de trabalho informal. Os indicadores de renda 
per capita e de qualidade de vida revelam um país situado a grande distância do Brasil e da China (tabelas A.1, A.4 
e A.5, no apêndice).
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atrasadas e a setores industriais específicos. Em 2004, sinalizou-se para uma pequena 
mudança de perspectiva, não materializada, contudo, no XI PQ, de 2007. Somente 
no XII PQ surgiu uma nova abordagem que, sem prejuízo das reformas econômicas 
e da ênfase na criação de ambiente favorável aos negócios, destaca a necessidade 
de enfrentamento dos deficit de implementação do Estado indiano, associados à 
reduzida coordenação intragovernamental e inadequada construção de consenso.

O paradigma da política industrial de 2012 é a China, porém incidindo numa 
arquitetura institucional distinta. Na Índia, ainda são expressivos o número e o papel 
dos ministérios setoriais. A Comissão de Planejamento permanece, assim como 
os PQs, mas não se sustenta em processos e fóruns diversificados para fixação das 
diretrizes do centro e construção do consenso. As empresas públicas subsistem com 
peso importante no PIB, mas não têm papel estratégico definido, e a regulação estatal 
é pouco efetiva para a garantia da vigência de padrões modernos de governança, 
além de virtualmente inexistente para a supervisão das decisões de investimento. 
O XII PQ indiano realça a capacidade chinesa de identificar tecnologias críticas, 
propondo a criação de um mecanismo para este fim. Na China, contudo, não se 
intenta apenas identificar, mas, como assinalado no XII PQ, também “expandir o 
tamanho do investimento governamental para a promoção de indústrias nascentes” 
(China, 2011b, p. 11, tradução nossa). 

Além da Comissão de Planejamento, na arquitetura institucional da política 
industrial indiana, destacam-se o Departamento de Política Industrial e Promoção, 
criado em 1995, subordinado ao Ministério da Indústria e do Comércio, e o 
NMCC. O primeiro é responsável por ações referentes à política industrial, à 
propriedade intelectual, à atração de capital estrangeiro, à supervisão de diversos 
corpos autônomos e ao monitoramento do desempenho de diversos setores. 
Contudo, sua posição na hierarquia do governo e a sobrevivência de ministérios 
setoriais (destaque para o Ministério da Indústria Pesada e Empresas Públicas, 
central nos arranjos anteriores a 1991) sugerem que dispõe de alcance limitado. 
Já o NMCC reúne representantes de órgãos do governo, associações empresariais 
mais abrangentes, e personalidades empresariais e acadêmicas, para sugerir medidas 
e proporcionar o diálogo entre o governo e o empresariado. O diagnóstico do XII 
PQ assinala, no entanto, que é preciso acentuar a integração de tais organismos. 

Devem ser mencionados, ainda, os bancos estatais de investimento. Diretamente 
ligados à indústria aparecem o Banco de Desenvolvimento Industrial da Índia 
(Industrial Development Bank of India − IDBI) e o Banco de Desenvolvimento de 
Pequenas Indústrias da Índia (Small Industries Development Bank of India − Sidbi) 
(Colombini Neto, Zoccal e Viana, 2013). O primeiro, e mais importante, foi 
reestruturado em 2004 para tornar-se um banco comercial e não exclusivamente 
de investimento. O segundo, apesar de dispor de operações para atividades diversas 
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no comércio, na indústria e na agricultura, tem entre seus principais instrumentos 
a Sibdi Venture Capital Ltda., para apoiar empresas na área de biotecnologia, TI e 
engenharia, o que sugere certo viés nas linhas de financiamento.  

Também na Índia, dilemas de coordenação aparecem na relação entre o 
governo central e as unidades subnacionais. Contudo, na China, a presença do 
PCC e de braços e entidades correlatas do poder central no âmbito das unidades 
subnacionais confere grande capacidade ao Estado para encaminhar as diretrizes da 
política industrial, conquanto com riscos de transbordamento. No caso indiano, o 
dilema é inverso, associado à baixa implementação das medidas definidas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: LEGADOS E DESAFIOS DA POLÍTICA  
INDUSTRIAL BRASILEIRA

China e Índia têm se destacado pela intensidade do crescimento econômico que 
experimentaram após a deflagração das reformas econômicas, que se efetivam no 
mesmo período em que se realiza a transição rural-urbana, acelerada na China, 
morosa na Índia. Conforme dados do Banco Mundial, se considerarmos os anos 
de 1980 e 2012, a população urbana se eleva de 21,3% para 51,8% na China, ao 
passo que, na Índia, de 23,0% para apenas 31,6% (World Bank, [s.d.]). Diversa, 
também, é a natureza do crescimento econômico chinês, liderado fundamentalmente 
pela indústria, enquanto na Índia é essencialmente impulsionado pelos serviços. 
Conforme dados da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (United Nations Industrial Development Organization – Unido), 
em 1980, o setor de serviços contribuía com 38,2% do valor agregado global da 
economia indiana, elevando sua participação a 57,1% em 2008, ao mesmo tempo 
que o setor manufatureiro acentuava apenas ligeiramente sua participação, de 14,9% 
para 16,4%, enquanto a agricultura declinava de 37,4% para 16,3%. Na China, 
a participação do setor manufatureiro no valor agregado da economia eleva-se 
de 22,2% em 1987 para 44,7% em 2008, os serviços crescem residualmente, de 
34,3% para 35,1%, enquanto a agricultura reduz sua participação, de 29,9% para 
9,2% (Unido, 2012, p. 20).13 

Se tomarmos o mesmo período, no Brasil o peso relativo dos três setores pouco 
vai se alterar. Em 1980, a participação do setor de serviços no valor agregado da 
economia era de 64,5% e, em 2008, era de 65,9%; a participação das manufaturas 
declinou ligeiramente, de 21% para 19,4%, enquanto a agricultura elevava sua 
participação de 4,9% para 6,4% (Unido, 2012, p. 20). Em 1980 o Brasil já avançara 
substancialmente em sua transição rural-urbana, com 65,5% da população vivendo 

13. Os valores parciais não alcançam 100%, porque são consideradas separadamente a mineração, as 
utilidades industriais e a construção. Conferir também os dados equivalentes, obtidos junto à Unctad, para 
o conjunto da década de 1990 e o século XXI, ano a ano, na tabela A.6 do apêndice.  
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nas cidades, porcentagem que se eleva a 84,8% em 2012 (World Bank, [s.d.]). Por 
essa razão, o crescimento brasileiro não dispõe hoje do impulso para o crescimento 
típico das fases de transição − ocorrida no Brasil entre 1950 e 1980, quando a taxa 
anual média de crescimento alcançou 7,5% −, tendendo a se aproximar dos níveis 
de crescimento normais de países que já a concluíram. Vale dizer que, entre as 
décadas de 1950 e 1980, quando o país vivia o mesmo momento transicional hoje 
experimentado pela China e, num ritmo mais lento, pela Índia, a participação do 
setor manufatureiro no PIB chegou a alcançar 33% (Unido, 2012, p. 33). Um fôlego 
derradeiro, típico dos padrões de crescimento verificados nos processos de transição, 
talvez subsista em decorrência da precariedade da infraestrutura urbana e econômica 
constituída ao longo da industrialização brasileira e da possibilidade de elevação da 
presença da população mais pobre no mercado de consumo de massas. Todavia, o 
alcance de padrões chineses de crescimento é uma perspectiva irrealista para o Brasil.

No Brasil, mais que na China e na Índia, a definição de políticas 
macroeconômicas favoráveis ao investimento produtivo, contornando as armadilhas 
dos juros altos e do câmbio apreciado, é um desafio importante a ser enfrentado. 
Além disto, tal como nos outros dois países, o dilema fundamental para o Brasil 
é desenvolver políticas que acentuem a capacidade de inovação dos agentes 
econômicos. Quais os desafios legados ao alcance destes intentos pela nossa trajetória 
passada? Quais os dilemas a deslindar para dotar o Estado brasileiro da capacidade 
para implementar políticas adequadas ao enfrentamento dos desafios colocados para 
as políticas industriais contemporâneas?

No velho desenvolvimentismo, o fechamento e a internacionalização do mercado 
interno, bem como o acesso fácil a tecnologias disponíveis no mercado mundial 
levaram as empresas nacionais a lidar com os dilemas do custo da descoberta sem 
pressões de timing e de exigências para a prática de engenharia reversa e a criação 
de inovações secundárias, comuns, respectivamente, às experiências da Coreia 
do Sul e da China. Ainda assim, o desenvolvimentismo brasileiro constituiu 
uma economia diversificada, condição primária à integração interna da economia 
nacional, embora distante das cadeias internacionais de valor, além de marcada 
pelo predomínio das empresas multinacionais e por expressiva concentração da 
renda, que acentuam as restrições à dinamização da capacidade de inovação na 
economia brasileira entre os empreendedores privados e ao fortalecimento de 
um mercado de massas. Na trajetória dos países centrais, a presença desse último 
operou positivamente na própria dinâmica tecnológica, estimulando as inovações 
para a elevação da produtividade das empresas, seja para ocupação de posições de 
destaque na arena competitiva, seja para contornar as pressões de custo da elevação 
dos salários (Furtado, 1979).
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A abertura comercial, dada a pressão dos importados, estreitou o timing das 
empresas para lidar com os dilemas do custo da descoberta, exigindo rapidez na 
harmonização de novos equipamentos − na maior parte adquiridos no mercado 
internacional – com as matérias-primas do país e entre si (Castro, 1997; 2002). 
Políticas de crédito e isenções fiscais colaboram para contornar tal dilema, porém 
o câmbio recorrentemente sobrevalorizado, ao lado dos juros elevados, esmaece 
os impactos da política industrial, mesmo que esta contenha processos mais 
aprofundados de regressão (Bresser-Pereira, 2012). Assim, são evidentes os riscos à 
integração interna da economia brasileira pelo enfraquecimento de elos importantes 
em diversas cadeias produtivas. 

A aproximação entre empresas e o sistema de ciência e tecnologia, assim 
como o aperfeiçoamento do ambiente regulatório, combinados à ampliação 
de linhas de financiamento para a inovação, têm importância para o fomento 
e a disseminação de uma cultura empresarial inovadora, mas não têm impacto 
imediato na competitividade das empresas e nas suas decisões de investimento. 
Instrumentos como as compras públicas tendem a ter mais efetividade, por reduzir 
a incerteza das empresas, a exemplo do que ficou demonstrado na atuação da 
Petrobras na recuperação da indústria naval, bem como na política de compras 
de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que elevou a participação 
das empresas farmacêuticas nacionais no mercado interno e no conjunto dos 
gastos em inovação do país. A ampliação do instrumento para outras atividades 
precisa, pois, ser considerada. Dados os dilemas de mobilidade urbana no Brasil, 
as compras públicas poderiam, por exemplo, dinamizar segmentos com maior 
conteúdo nacional na produção automotiva, dentro de uma perspectiva global de 
ampliação do peso do transporte público.

Os dilemas da política industrial brasileira, num cenário de ampliação das 
pressões competitivas, não se referem, contudo, à definição apenas dos melhores 
instrumentos de política. Além do enfrentamento do dilema cambial e dos juros, 
é preciso lidar com legados da trajetória desenvolvimentista que tendem a afetar 
de forma mais intensa que no passado a efetividade da política industrial.

A estrutura tributária brasileira é um desses legados. Constituída num cenário 
em que o fechamento do mercado permitia a prevalência de tributos indiretos, 
facilmente transferíveis aos consumidores, a estrutura tributária atual penaliza a 
produção, encarece os produtos, reduz a competitividade das empresas e, por seu 
caráter regressivo, reduz o impulso para a dinamização do mercado de consumo 
de massas. A existência desse mercado é uma conquista recente, ainda incipiente, 
cuja preservação e ampliação são fundamentais para garantir o círculo virtuoso de 
crescimento da renda com elevação do bem-estar e da capacidade de inovar. Não 
se trata, portanto, de reduzir a carga tributária, medida que dificulta as políticas 
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de transferência de renda, a universalização dos direitos sociais e a capacidade de 
investimento do Estado, além de induzir a esforços predatórios de elevação da 
competitividade. Trata-se de ampliar a tributação sobre a renda, a propriedade, o 
consumo conspícuo, as importações e os ganhos meramente especulativos, para 
elevar a competitividade das empresas, seja na disputa do mercado interno com 
os importados, seja no desempenho exportador.

O peso das multinacionais na estrutura industrial brasileira é outro legado 
que afeta o impacto das políticas de inovação. Não é possível, por certo, refazer 
a trajetória brasileira. Todavia, esforços no sentido do enraizamento das ações de 
P&D das multinacionais merecem destaque, bem como a atribuição de prioridade, 
na política de atração de investimentos, à internalização de componentes capazes 
de agregar valor aos produtos fabricados no Brasil. 

As deficiências na infraestrutura brasileira são outro legado do velho 
desenvolvimentismo, dada a possibilidade, ausente numa economia menos protegida, 
de transferir ao conjunto da população seus impactos sobre o custo dos produtos. 
Por isso, o aumento dos investimentos públicos e privados em infraestrutura 
econômica e urbana, com a dinamização das PPPs, é uma iniciativa de relevo na 
elevação da competitividade brasileira. 

Apesar dos dilemas indicados anteriormente, o velho desenvolvimentismo legou 
ao Brasil, além da estrutura industrial diversificada e do expressivo mercado interno, 
instituições que sobreviveram às reformas econômicas, como o BNDES e a Petrobras. 
Sua presença no cenário aberto pelas possibilidades de exploração do pré-sal permite 
vislumbrar trajetórias capazes de contornar as dificuldades do presente, minorando 
as sequelas no balanço de pagamentos que sempre acompanharam períodos de 
crescimento no país, custeando a solução de velhas pendências na área da educação 
e da saúde, gerando uma janela de oportunidade para a efetuação de escolhas, 
relativas ao que é possível e deve ser preservado na atual estrutura industrial, 
assim como ao que deve ser promovido para a ocupação de posições centrais em 
atividades potencialmente nucleares de novos paradigmas tecnológicos, como novas 
energias e biotecnologia. Nesse caso, pode ser importante a construção de acordos 
para superar certos preconceitos ideológicos, admitindo a necessidade de expandir 
o investimento governamental na promoção de indústrias nascentes.

A efetuação de escolhas dentro de um projeto nacional requer a criação de 
mecanismos permanentes de interação entre os principais atores envolvidos e a 
construção de consenso para suporte das iniciativas a serem desenvolvidas. Esses 
são, talvez, os maiores desafios da política industrial brasileira. Desde o velho 
desenvolvimentismo não se consolidaram fóruns de articulação entre o Estado e o 
empresariado capazes de criar confiança mútua e firmar compromissos efetivos. 
Ora os fóruns constituídos dispunham de caráter meramente homologatório, 



199

Dilemas de Coordenação e Capacidades do Estado para a Política Industrial:  
trajetórias e horizontes da China, da Índia e do Brasil

ora serviam apenas à expressão cacofônica de interesses setoriais, não obstante 
as exceções de relevo, no Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE), nas 
décadas de 1930 e 1940, e no CNDI, no primeiro mandato de Lula, derivadas 
da atuação de empreendedores políticos, do universo político e empresarial, 
como Vargas e Simonsen, Lula e Furlan (Diniz, 1978; Leopoldi, 2000; Delgado, 
2001; De Toni, 2013). Contribuem para a pequena efetividade dos fóruns para 
articulação Estado-empresariado a descontinuidade das arquiteturas institucionais 
construídas e a baixa capacidade de arregimentação das entidades empresariais. 
Não há receitas prontas, mas a experiência de casos de sucesso, como a Alemanha, 
revela que o empoderamento das entidades, para o exercício direto, junto às 
empresas, de atividades de qualificação e negociação salarial eleva sua capacidade 
de arregimentação (Hall e Soskice, 2001; Delgado et al., 2010). Dada a dimensão 
das entidades corporativas brasileiras, esse é um objetivo a ser considerado.

A definição de organismos mais permanentes de coordenação  
− relativamente imunes às flutuações do ciclo político, conquanto dotados de 
accountability − favorece a continuidade da formulação e a implementação 
da política industrial. Não obstante sua relevância na produção de  
diagnósticos, na formulação de propostas e na condução de programas, a experiência 
da ABDI sugere que tal organismo, para ter efetividade, deveria ancorar-se em 
agências mais robustas de implementação da política industrial, na tradição brasileira 
o BNDES e a Petrobras, ou situar-se próximo ao topo do aparelho de Estado. 

Obstáculos à operação dos mecanismos de interlocução com o empresariado 
e de implementação da política industrial aparecem, contudo, além do desenho 
institucional. No Brasil, o peso das multinacionais, a atuação desimpedida e 
os ganhos elevados do capital financeiro (para o qual se inclinam os industriais 
diante de dificuldades percebidas em suas atividades convencionais) conferem 
grande influência no sistema de comunicação a formulações contrárias  
às políticas industriais, de viés neoliberal. Por isso, tal como apontado no Plano 
Manufatureiro indiano de 2012, é importante comunicar os objetivos e os projetos da  
política industrial à mais ampla audiência. Na condução da política industrial 
brasileira, esse é um desafio a enfrentar e a vencer, se o objetivo é construir um 
projeto nacional de desenvolvimento.
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APÊNDICE

TABELA A.1
Produto interno bruto (PIB) total e per capita (1990 e 2000-2013)

(Em U$S)¹

Ano
Brasil China Índia

Total Per capita Total Per capita Total Per capita

Década de 1990 (média) 616.046,70 3.803,46 709.955,70 584,47 360.027,30 385,64

2000 644.734,00 3.696,33 1.198.477,00 945,60 474.570,00 461,11

2001 554.185,00 3.133,16 1.324.814,00 1.038,04 492.736,00 470,17

2002 506.043,00 2.822,49 1.453.833,00 1.131,80 522.715,00 491,24

2003 552.383,00 3.041,20 1.640.961,00 1.269,83 618.186,00 572,13

2004 663.734,00 3.609,73 1.931.646,00 1.486,02 721.589,00 657,52

2005 882.043,00 4.742,50 2.256.919,00 1.726,05 834.218,00 748,85

2006 1.089.255,00 5.795,20 2.712.917,00 2.063,87 949.117,00 839,93

2007 1.366.854,00 7.201,62 3.494.235,00 2.644,56 1.238.478,00 1.080,70

2008 1.653.538,00 8.632,72 4.519.951,00 3.403,53 1.223.206,00 1.052,67

2009 1.622.311,00 8.395,03 4.990.526,00 3.739,62 1.365.343,00 1.158,91

2010 2.142.905,00 10.992,27 5.930.393,00 4.422,66 1.710.997,00 1.432,25

2011 2.474.635,00 12.583,64 7.321.986,00 5.434,36 1.872.846,00 1.546,55

2012 2.253.090,00 11.358,54 8.221.015,00 6.071,47 1.841.717,00 1.500,76

2013 2.190.218,00 10.957,61 8.939.327,00 6.569,35 1.758.216,00 1.414,11

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) – World Economic Outlook Database. Disponível em: <http://goo.gl/CxXh3O>. 
Acesso em: out. 2013.

Nota: ¹ Ano-base 2011.

TABELA A.2
Crescimento do PIB total e do PIB per capita a preços constantes (1990 e 2000-2013)

(Em %)

Ano 
Brasil China Índia

Total Per capita Total Per capita Total Per capita

Década de 1990 (média) 1,66 3,88 10,00 60,77 5,63 14,67

2000 4,31 2,82 8,43 7,61 4,03 2,11

2001 1,31 -0,09 8,30 7,55 5,22 3,33

2002 2,66 1,28 9,08 8,38 3,77 2,20

2003 1,15 -0,16 10,03 9,37 8,37 6,72

2004 5,71 4,42 10,09 9,44 7,86 6,20

(Continua)
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(Continuação)

Ano 
Brasil China Índia

Total Per capita Total Per capita Total Per capita

2005 3,16 1,99 11,31 10,66 9,29 7,66

2006 3,96 2,87 12,68 12,08 9,26 7,72

2007 6,09 5,06 14,16 13,57 9,80 8,27

2008 5,17 4,21 9,64 9,08 3,89 2,46

2009 -0,33 -1,21 9,21 8,68 8,48 6,99

2010 7,53 6,60 10,45 9,92 10,55 9,02

2011 2,73 1,84 9,30 8,78 6,33 4,89

2012 0,87 0,00 7,70 7,17 3,24 1,87

2013 2,54 1,76 7,60 7,07 3,80 2,45

Fonte: FMI – World Economic Outlook Database. Disponível em: <http://goo.gl/CxXh3O>. Acesso em: out. 2013.

TABELA A.3
Formação bruta de capital fixo (1990 e 2000-2011)

(Em % do PIB total)

Ano
País

Brasil China Índia Coreia do Sul Alemanha Estados Unidos

Década de 1990 (média) 18,47 31,70 24,75 34,68 22,18 17,68

2000 16,80 34,27 23,43 30,04 21,50 20,00

2001 17,03 34,63 24,24 28,84 20,10 19,33

2002 16,39 36,22 24,40 28,67 18,41 18,22

2003 15,28 39,15 25,86 29,31 17,81 18,17

2004 16,10 40,50 29,98 29,17 17,42 18,77

2005 15,94 39,67 31,45 28,93 17,32 19,48

2006 16,43 39,58 32,45 28,71 18,10 19,66

2007 17,44 39,10 33,99 28,61 18.48 18,91

2008 19,11 40,67 33,63 29,41 18,62 17,77

2009 18,07 45,24 33,42 28,86 17,29 15,15

2010 19,46 45,57 32,50 28,13 17,50 14,41

2011 19,28 46,23 32,31 27,44 18,19 14,66

Fonte: Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) – Unctad Statistics. Disponível em: 
<http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>. Acesso em: nov. 2013.
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TABELA A.4
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (1990 e 2000-2012)

Ano
País

Brasil China Índia Coreia do Sul Alemanha Estados Unidos

1990 0,59 0,495 0,41 0,749 0,803 0,878

2000 0,669 0,59 0,463 0,839 0,87 0,907

2005 0,699 0,637 0,507 0,875 0,901 0,923

2006 0,704 0,65 0,515 0,882 0,905 0,926

2007 0,71 0,662 0,525 0,89 0,907 0,929

2008 0,716 0,672 0,533 0,895 0,909 0,931

2009 0,719 0,68 0,54 0,898 0,914 0,93

2010 0,726 0,689 0,547 0,905 0,916 0,934

2011 0,728 0,695 0,551 0,907 0,919 0,936

2012 0,73 0,699 0,554 0,909 0,92 0,937

Fonte: United Nations Development Programme (UNDP) – Human Development Index (HDI). Disponível em: <http://goo.gl/
u6mjim>. Acesso em: out. 2013. 

TABELA A.5
Índice de Gini (1992-2010)

Ano
País

Brasil China Índia Coreia do Sul Alemanha Estados Unidos

1992-1994 60,8 35,5 30,82 - - -

1995-1997 60,53 35,7 - - - -

1998-2000 59,78 39,23 - 31,59 28,31 40,81

2001 60,13 - - - - -

2002 59,42 42,59 - - - -

2003 58,78 - - - - -

2004 57,68 - - - - -

2005 57,42 42,48 33,38 - - -

2006 56,77 - - - - -

2007 55,89 - - - - -

2008 55,07 42,63 - - - -

2009 54,69 42,06 - - - -

2010 - - 33,9 - - -

Fonte: Banco Mundial – Poverty and Inequality Database. Disponível em: <http://goo.gl/647KNW>. Acesso em: out. 2013. 
Obs.: Quando a seleção é equivalente a um intervalo de tempo. o dado é referente ao último ano disponível.
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TABELA A.6
Participação da indústria no PIB (1990 e 2000-2011)
(Em %)

Ano
País

Brasil China Índia Coreia do Sul Alemanha Estados Unidos

Década de 1990 (média) 23,91 39,73 21,68 29,35 26,68 21,34

2000 22,21 40,35 20,66 31,62 25,23 18,36

2001 21,61 39,74 19,98 29,99 24,92 17,22

2002 21,77 39,42 20,60 29,56 24,42 16,90

2003 23,16 40,45 20,22 29,13 24,55 16,70

2004 25,02 40,97 20,42 30,88 25,05 17,05

2005 24,38 41,76 20,49 30,61 25,23 17,02

2006 24,02 42,21 20,90 30,19 26,09 17,06

2007 22,95 41,58 20,78 30,25 26,42 16,92

2008 23,00 41,48 20,05 30,02 25,93 16,75

2009 21,58 39,67 19,58 30,41 23,33 15,69

2010 22,42 40,03 19,22 33,07 25,26 16,45

2011 21,75 39,99 18,26 33,84 26,21 16,30

Fonte: Unctad – Unctad Statistics. Disponível em: <http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>. Acesso em: nov. 2013.

TABELA A.7
Gastos em inovação como proporção do PIB (1990 e 2000-2011)
(Em %)

Ano
País

Brasil China Índia Coreia do Sul Alemanha Estados Unidos

Média (década de 1990) - 0,66 0,68 2,37 2,28 2,59

2000 1,02 0,90 0,75 2,30 2,47 2,71

2001 1,04 0,95 0,73 2,47 2,47 2,72

2002 0,98 1,07 0,71 2,40 2,50 2,62

2003 0,96 1,13 0,71 2,49 2,54 2,61

2004 0,90 1,23 0,74 2,68 2,50 2,55

2005 0,97 1,32 0,78 2,79 2,51 2,59

2006 1,01 1,39 0,77 3,01 2,54 2,65

2007 1,10 1,40 0,76 3,21 2,53 2,72

2008 1,11 1,47 - 3,36 2,69 2,86

2009 1,17 1,70 - 3,56 2,82 2,91

2010 1,16 1,76 - 3,74 2,80 2,83

2011 - 1,84 - - 2,84 2,77

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) – Unesco Institute of Statistics. 
Disponível em: <http://goo.gl/0y6RWJ>. Acesso em: nov. 2013.
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