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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento histórico das forças produtivas tem resultado em 
uma capacidade sempre crescente de as sociedades produzirem excedentes 
sociais cada vez maiores (HUNT, 2013). Inúmeras vezes desenvolver-se 
é adequar o que se tem de melhor e utilizar potencializadores para pro-
mover uma melhor expansão, proporcionando acréscimo na economia.

Segundo Bresser-Pereira (2006, p. 1), o desenvolvimento econômico 
tende a ser automático na medida que, no sistema capitalista, o mercado 
envolve incentivos para o aumento do capital e desenvolvimento dos co-
nhecimentos técnicos.

Para Bielschowsky (2014), o Brasil possui três frentes de expansão 
importantes: um grande mercado interno de consumo de massa, abun-
dantes recursos naturais e perspectivas favoráveis quanto à infraestrutura. 
E essas frentes de expansão serão melhores utilizadas se forem potenciali-
zadas com a inovação e o fortalecimento dos encadeamentos produtivos.

O desenvolvimento é, portanto, um fenômeno relacionado com o sur-
gimento das duas instituições fundamentais do novo sistema capitalista: 
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o estado e os mercados (BRESSER-PEREIRA, 2006). Logo, a inovação e o 
fortalecimento dos encadeamentos produtivos vêm para fortalecer as três 
frentes e auxiliar essas instituições fundamentais do sistema capitalista.

Tigre (2006, p. 13) define que a inovação tecnológica constitui uma 
ferramenta essencial para aumentar a produtividade das organizações, 
assim como para impulsionar o desenvolvimento econômico de regiões e 
países. Quanto ao restabelecimento de encadeamentos produtivos, o autor 
ainda afirma que é preciso fazer uma pesquisa fundamentada na matriz de 
insumo-produto, identificando as ligações das cadeias produtivas clássi-
cas que enfraqueceram ou se perderam, bem como as que ainda têm um 
potencial de competitividade estabelecido.

Nesse contexto, a inovação e o fortalecimento dos encadeamentos 
produtivos se tornaram o tema central deste capítulo, que busca verificar 
o referencial teórico em torno do tema para sua melhor compreensão. As-
sim, esta pesquisa se restringe a uma pesquisa bibliográfica dos principais 
conceitos, partindo do pressuposto de que o desenvolvimento nacional 
precisa ser alicerçado em pilares de sustentação, como a inovação e os 
encadeamentos produtivos.

2 A INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

O desenvolvimentismo é o sistema de ideias que transformam a so-
ciedade e tem alguns tópicos principais: a indústria como maneira de 
combater a pobreza; a industrialização efetiva através da intervenção do 
estado, em que o Estado deve também planejar, definir, ampliar, ordenar 
e executar o desenvolvimento (BIELSCHOWSKY, 2014).

O conceito de desenvolvimento tem ganhado algumas modificações 
em seu conteúdo nos últimos quarenta anos; inicialmente, esse termo de-
notava fenômenos estritamente econômicos, como o aumento da renda 
per capita; a partir de 1970, foram inseridos ao termo outros nomes, como 
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desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento humano (PINHEIRO, 
1990).

O desenvolvimento não deriva de um mero crescimento das ativi-
dades econômicas existentes, “mas reside em um processo qualitativo de 
transformação da estrutura produtiva no sentido de incorporar novos pro-
dutos e processos e agregar valor à produção por meio da intensificação 
do uso da informação e do conhecimento” (TIGRE, 2006, p. 13). É o que 
ocorre, segundo o mesmo autor, com vários países que estão conseguindo 
superar o subdesenvolvimento com investimentos em educação e tecno-
logia e também com a entrada bem-sucedida em setores mais inovadores 
e dinâmicos da economia mundial.

Tigre (2006, p. 13) entende ainda que:

O desenvolvimento depende essencialmente de transformações que 
gerem empregos, criem novas formas de organização, atendam a 
novas necessidades dos consumidores e melhorem a própria for-
ma de viver. […] Uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico 
tende a ser relativamente automático ou autossustentado na medida 
em que no sistema capitalista os mecanismos de mercado envolvem 
incentivos para o continuado aumento do estoque de capital e de 
conhecimentos técnicos.

Todavia, para que haja desenvolvimento é preciso que as instituições 
assegurem a ordem pública, o adequado funcionamento do mercado e um 
mercado que gere boas oportunidades para que os empresários possam e 
queiram investir e inovar (BRESSER-PEREIRA, 2006).

Nesse sentido, conforme Garcia e Madeira (2012, p. 22), “estes pro-
cessos acarretam o aumento da produtividade das empresas e do sistema 
como um todo, além de ganhos obtidos na esfera organizacional, com isso, 
as economias externas são geradas e intensificadas’’. E as inovações nos 
diferentes setores da economia seguem trajetórias tecnológicas distintas, 
que consistem em possíveis direções do desenvolvimento.
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A inovação é, sem dúvida, um grande incentivo em larga escala, tanto 
para o desenvolvimento de organizações privadas quanto para impulsionar 
o desenvolvimento dos países. Para Pacheco (2010, p. 6),

Inovação é hoje uma parte importante da agenda pública e privada 
em praticamente todos os países industrializados ou nas econo-
mias emergentes. Seja como parte das políticas industriais ou com 
uma roupagem ainda mais ampla que essa, as políticas de apoio à 
inovação estão no cerne das ações de apoio à competitividade e à 
criação de melhores empregos.

Para Guimarães (2010, p. 20), ao Estado cabe o papel de coordenação 
e regulação, que pode ser exercido através de financiamentos e incentivos, 
e pode agir para atender a sua própria demanda ou à demanda de setores 
que prioriza, no quadro de uma política de desenvolvimento.

É por isso que “à medida que cresce a influência de tais ideias, a agen-
da governamental passa a incorporar a temática na forma de políticas pú-
blicas voltadas para reduzir o atraso tecnológico” (LACERDA, 2015, p. 2).

Não obstante, o processo de desenvolvimento também acontece em 
um plano macro, fundamentado em interações microeconômicas ocor-
rentes no interior de firmas, por meio de inovações e aperfeiçoamentos 
de rotinas, levando-as a uma melhor posição de mercado. Esse desenvol-
vimento é altamente influenciado pela cultura das pessoas e ou socieda-
de que estão ligadas ao desenvolvimento e proporcionam a inovação e o 
crescimento técnico através de incentivos.

Pode-se dizer que existe um processo de intercâmbio entre empresas 
e formas institucionais, pois enquanto as firmas se adaptam a regulações 
institucionais, desenvolvem comportamentos que modificam suas carac-
terísticas. Assim, quando da inexistência ou insuficiência de inovações 
socioinstitucionais, o ritmo de crescimento da esfera produtiva é direta-
mente afetado negativamente (LOPES, 2013).
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Portanto, evolução técnica e sua disseminação podem ser oriundas da 
inovação que ocorreu no interior das firmas, em paralelo com a revolução 
tecnológica e o padrão tecno-econômico em andamento, fundamentados 
nas rotinas mentais dos agentes que podem variar ou permanecer estáti-
cos conforme as ocorrências. Essas novas formas estão submetidas a um 
método de escolha e adequação às condições socioeconômicas vigorantes, 
propiciam resultados expressivos de produtividade e invadem a sociedade, 
proporcionando melhores condições para a população.

3 FORTALECIMENTO DOS 
ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS

O conceito de cadeia produtiva tem sido um dos temas de grande 
importância nas últimas décadas. Seu estudo permite a compreensão dos 
impactos que as ações internas e externas podem causar, assim como iden-
tificar as oportunidades e potencialidades (ZANELLA et al., 2016, p. 63).

Nesse sentido,

A contribuição de um setor para o crescimento da economia não se 
restringe ao seu próprio desempenho. Sua capacidade dinamizado-
ra depende de seu poder de encadeamento produtivo. […] setores 
com elevado efeito multiplicador ao longo da cadeia produtiva po-
dem aquecer a demanda por outros bens, caso os efeitos para trás 
sejam importantes, e/ou podem contribuir para o crescimento da 
economia fornecendo insumos para diversos outros setores, caso 
os efeitos “para frente” (CASTILHO, 2011, p. 41).

Segundo Bielschowsky (2014), fortalecer os encadeamentos produ-
tivos é tão importante quanto reestruturar aqueles que por algum motivo 
foram danificados. Há ainda necessidade de identificar os gargalos da ine-
ficiência dessas cadeias produtivas, sendo importante verificar as políticas 
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públicas e tecnológicas para a capacitação dos encadeamentos produtivos 
(VIEIRA et al., 2001).

Segundo Chenery et al. (1986), a maior parte da demanda por produ-
tos manufaturados são oriundas do próprio setor, assim encadeamentos 
produtivos são relevantes para diversificação na produção de bens inter-
mediários. Logo, a cadeia de valor de um bem acaba sendo formada com a 
produção de bens intermediários, por meio de outros bens intermediários, 
o que se justifica pelo fato de não existir em sua totalidade uma relação 
direta entre um bem primário e o bem final.

Chenery et al. (1986) vão além em sua contribuição, ao afirmar que o 
aumento da renda per capita sofre influência direta da produção de bens 
intermediários, que necessitam de uma combinação de insumos no pro-
cesso produtivo, e por setores como o agrícola, que utilizam uma gama 
significativa de produtos manufaturados.

Em contraponto, Magacho (2010) afirma que o enfraquecimento 
de encadeamentos produtivos afeta a habilidade natural da indústria em 
produzir internamente meios para o crescimento. Assim, a indústria de-
penderia cada vez mais dos mercados externos, através do comércio ex-
terior, de investimento estatal em infraestrutura e incentivo ao consumo.

Segundo Marconi (2011), a dependência de mercados externos leva-
ria à substituição da oferta de insumos nacionais por estrangeiros, o que 
poderia afetar diretamente o encadeamento produtivo, visto que a pro-
dução de um único bem pode representar somente que o produto final 
seja a montagem de componentes importados em sua totalidade, levando 
a indústria a fabricar produtos com menor valor agregado, oriundos de 
uma indústria de montagem.

No Brasil, a exportação de bens primários, sem muita tecnologia agre-
gada, ainda ocupa papel importante na cadeia de valor. Embora exista um 
vasto campo comercial de produtos transformados a partir de minerais, 
pedras preciosas e produtos naturais ou industrializados a partir de alimen-
tos e seus derivados, o Brasil não aproveita em sua plenitude seu potencial, 
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como fazem países já industrializados como o Japão, que fatura muito na 
indústria de joias com base no ouro, diamantes e outras pedras preciosas 
contrabandeadas ou compradas do próprio Brasil e de países da África.

Com uma reestruturação produtiva e o dinamismo das inovações 
tecnológicas nos tempos atuais, as demandas de tecnologia por parte dos 
componentes da cadeia podem apresentar sinergia, neutralidade ou con-
flitos, por esta razão que os centros de P&D consideram importante o 
exame completo da cadeia produtiva, ponderando as demandas de todos 
os seus componentes na definição da estratégia tecnológica a ser adotada 
(SIMIONI et al., 2007).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira pontual, observa-se que a inovação vem sendo em larga 
escala propulsora de desenvolvimento em vários setores dos países. Inovar é 
buscar novas alternativas para modificar o cenário existente, seja em produ-
tos ou processos, ou como já mencionado, no desenvolvimento dos países.

Segundo os autores mencionados neste capítulo, o desenvolvimento é 
um conjunto de transformações que acarretam modificações na estrutura 
dos países, com o emprego de novas tecnologias, melhorando a produção, 
a renda, a inserção do país no mercado internacional.

Outro fator importante que foi diagnosticado é o fortalecimento dos 
encadeamentos produtivos e também a recuperação daqueles que estão 
fragilizados; nesse sentido, é preciso intervenção do governo quanto a 
políticas que auxiliem o fortalecimento dessas cadeias, que, por sua vez, 
perderam a competitividade e força para atuar no mercado globalizado. 
Todavia, não perderam sua importância para o desenvolvimento do Brasil.

Esses dois fatores, se bem aproveitados, poderão propiciar desenvolvi-
mento para o país, porém é preciso que exista um adequado planejamento 
das políticas de desenvolvimento do país, para que os fatores possam ser 
eficientes em todos os setores da economia.
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