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A Política Industrial e Tecnológica de Comércio Exterior (PITCE) foi lançada em março 

de 2004, objetivando ser um instrumento de política pública capaz de explorar os efeitos 

multiplicadores inerentes a esse dispositivo de ação do Estado. 

Ciente da importância de alavancar outros segmentos, a PITCE não foi uma iniciativa 

isolada. Ela é componente de um conjunto de ações que compõem as diretrizes de desen

volvimento que orientam as estratégias do Estado brasileiro. Essa política está articulada 

com os investimentos planejados para a infra-estrutura e com os projetos de promoção do 

desenvolvimento regional. Assim, é parte integrante do conjunto de medidas previstas no 

Plano Plurianual (PPA) e apresenta três linhas principais de ação: 1) inovação e desen

volvimento tecnológico; 2) inserção externa e modernização industrial; 3) capacidade e 

escala produtiva. 

O amadurecimento da percepção de que uma ação integrada do Estado, envolvendo o 

setor produtivo, potencializa uma inversão dos ciclos históricos brasileiros de crescimento 

levou à instalação dos Fóruns de Competitividade, ferramentas estratégicas para a defini

ção de metas e ações para a política industrial e o desenvolvimento da produção - tendo 

em vista que trabalham com representantes do meio empresarial, dos trabalhadores e do 

governo como um todo, buscando consenso em torno de oportunidades, desafios e soluções 

dos gargalos das cadeias produtivas. 

295 
























